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ƊƗƴǵȃƗ

 • إىل روح األستاذ الدكتور/ رشاد عبد اهلل الشامى	

الذى غاب عنا بجسده وما زال حيًّا بيننا بعلمه. 

•إىل والدّى احلبيبني وأخى احلبيب حبًّا وتقديًرا   	

فقد كـنت اسـتمد من دعـواهتم املتواصـلة، وتشـجيعهم الدءوب 
الصرب والقوة.

•إىل زوجى العزيز ووالدته احلنون  	

تقديًرا وتعبرًيا عن شكرى وامتنانى عىل كل ما فعاله من أجىل، وما 
أحاطانى به من حمبة ومساندة. 
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ǬǽƴǢơ

ىف حالة من تعتيم الرؤية وحماولة حجب احلقيقة الواضحة، تسعى »دولة إرسائيل« إىل فرض 
إرهاب  ضحية  أهنا  معلنًة  الغربى  العامل  ىف  دعايتها  وتقود  اإلرسائيىل،  العربى  الرصاع  ىف  رؤيتها 
وهتديد عربى يامرس ضدها ىف الداخل من الشعب الفلسطينى، ومن خارج حدود دولتها، التى 
ىف  ترى  دعاية  طوياًل  استمرت  املجاورة.  العربية  الشعوب  قبل  من  فلسطني  أرض  عىل  أقامتها 
ًفا وإرهاًبا، وترى ىف الوقت ذاته فيام متارسه إرسائيل ضد  املقاومة العربية للمرشوع الصهيونى تطرُّ
الشعب الفلسطينى داخل حدودها »فلسطينيّى 48«، أو ىف األراىض املحتلة دفاًعا عن أمنها، الذى 
تتخذه ذريعة للتعدى عىل حقوق الشعوب العربية؛ فدائاًم الذريعة األمنية هى الواجهة التى ختفى 

وراءها إرسائيل أطامعها التوسعية ىف املنطقة، ومن ثم ممارستها الدموية.  

وهيدف الكتاب الذى بني أيدينا والذى حيمل عنوان: »اجلامعات اليهودية املتطّرفة والجتاهات 
السياسية الدينية ىف إرسائيل«، والذى أترشف بتقديمه إىل القارئ العربى إىل:

ر اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة ىف إرسائيل، واالجتاهات  ف عىل ظروف نشأة وتطوُّ 1- التعرُّ
اجتاًها  متّثل  اجلامعات  هذه  أن  ذلك  الدينية،  ومرجعياهتا  اجلامعات  هذه  لقيادات  الفكرية 
يدعو إىل العودة إىل املصادر الدينية )العهد القديم، والتلمود(، وتتخذها سنًدا أساسيًّا يدعم 
وجهات نظرها، مما يدفعها إىل اعتبار أحكامها أحكاًما مطلقة وهنائية ال تقبل املناقشة. ولذا 

فقد خصصت الفصل األول من هذه الدراسة لتناول هذه املرجعيات الدينية. 

2- إلقاء الضوء عىل األدوار التى بدأت تلعبها هذه »اجلامعات« ىف الواقع اإلرسائيىل منذ حرب 
1967، والتى كان النتصار إرسائيل فيها وقع شديد ـ ليس فقط عىل مجهور املتدينني فحسب 
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ـ بل امتد ليشمل اجلمهور العلامنى أيًضا. وقد رأت هذه اجلامعات ىف هذا االنتصار تأكيًدا 
عىل مفاهيم دينية تتصل بآخر األيام )أحريت هياميم(، وبمفهوم اخلالص؛ بينام أدت هزيمة 
إرسائيل ىف حرب 1973 إىل حالة من فقدان التوازن واإلحباط داخل املجتمع اإلرسائيىل. 
ظهور  بدأ  األجواء  هذه  وىف  باخلالص.  الشعور  توقف  املتدين،  اجلمهور  مستوى  وعىل 

اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة، كحركات سياسية دينية منظمة.

العلامنية  الصهيونية  حققته  ما  عىل  يبنى  أن  حياول  وحركى  فكرى  اجتاه  عىل  الضوء  إلقاء   -3
النزعة  صهيونية  فهى  اإلرسائيىل،  العمل  حزب  بقيادة   )1977-1881( الفرتة  مدى  عىل 
وجهات  لتدعيم  مصدًرا  اليهودى  والرتاث  الدين  عىل  تعتمد  ولكنها  الفكرية،  خلفياهتا  ىف 
نظرها. وقد عرفت ىف أدبيات التاريخ املعارص إلرسائيل بتسميات مثل »الصهيونية البديلة« 
صفوفها  إىل  وجذبت  املنسوجة«.  القبعات  ذوى  »صهيونية  أو  اخلالصية«  »الصهيونية  أو 
العديد من احلركات واألحزاب العلامنية ىف إرسائيل، ونحتت هلا بصفة خاصة مرتكزات من 

االتفاق األيديولوچى مع اليمني الصهيونى املتطرف.        

  وعىل الرغم من أن اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة ىف إرسائيل قد تطورت ىف األساس 
رسمته  الذى  املحّدد  اإلطار  عن  خرجت  أهنا  ىف  تكمن  خطورهتا  فإن  دينى،  صهيونى  فكر  عن 
الصهيونية الدينية ىف سعيها لتحقيق أهدافها، واختذت من العنف طريًقا هلا،ويعترب أتباعها أن أوامر 
التوراة، أهم من الديمقراطية أو من حقوق اإلنسان،التى ال تساوى شيًئا أمام اخلطط اإلهلية، مع 
التأكيد عىل الطموحات الدينية ذات القداسة العليا ىف »أرض إرسائيل الكاملة«. وهو األمر الذى 
والتى  رابني،  إسحاق  اإلرسائيىل  الوزراء  رئيس  اغتيال  حادثة  ىف  أوضح  بصورة  نفسه  عن  عرّب 

تتوقف عندها هذه الدراسة.

احلاخام  تعاليم  فكانت  الدينية«،  »الصهيونية  مظلة  حتت  اجلامعات  هذه  زعامء  شّب  وقد 
أڤراهام إسحاق هكوهني كوك، واالبن تسڤى هيودا كوك، بمثابة الدليل واملوجه لكل نشاطاهتم. 
وكان احلاخام تسڤى هيودا كوك حتى وفاته عام 1982، يعد زعيم احلركة عند معظم دعاة »جوش 
حرب  أعقاب  ىف  املفدال  داخل  ىف  كجامعة  ظهرت  قد  إيمونيم«  »جوش  أن  وبرغم  إيمونيم«. 
1967، فإهنا ما لبثت أن متّردت عىل زعامء املفدال واهتمتهم بالتقصري فيام يتعلق باملحافظة عىل 

»أرض إرسائيل الكاملة«.
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أما حركة كاخ التى تأسست عىل يد احلاخام مائري كهانا ىف إرسائيل عام 1973، فتعد حركة 
يمينية إرهابية متطرفة، تنادى بمبادئ عنرصية ومعادية للديمقراطية، وتدعم أعامل اإلرهاب ضد 
اليهودية  التنظيامت  »آيل« أحد  تنظيم  يعد  العرب وهتدف لطردهم من »دولة إرسائيل«. كذلك 
الدينية املتطرفة ىف إرسائيل. وقد رأى فيه عدد من الشباب اليهودى، سواء من املعسكر املعتدل أو 
املتطرف، اإلطار الوحيد للعمل ضد حكومة إسحاق رابني. ويتزعم التنظيم »أڤيشى راڤيڤ«،وهو 
عميل »للشاباك« )األمن العام اإلرسائيىل(. أما  مجاعات »أنصار اهليكل«،فقد قامت من أجل دفع 
فكرة إقامة اهليكل الثالث. وتبنت اجلامعات نظرية املراحل، وعىل رأسها التعليم وجتديد خدمات 

اهليكل والشعائر الدينية، وىف هنايتها إقامة اهليكل مكان مسجد قبة الصخرة واملسجد األقىص.

وتسعى هذه الدراسة ملناقشة بعض القضايا املحورية: 

بالقضايا  يتعلق  فيام  املتطّرفة،  الدينية  اليهودية  اجلامعات  هذه  بني  جوهرية  فروق  هناك  هل   -1
املطروحة ىف الدراسة واملمثلة ىف املوقف من أرض فلسطني ومن الفلسطينيني،واملوقف من 

العلامنيني ومن الديمقراطية؟

تنامى  ظل  السالم«،ىف  مقابل  »األرض  مبدأ  عىل  يقوم  الذى  العادل  السالم  حتقيق  إمكانية   -2
نشاط هذه اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة وتأثريها املتزايد عىل الشباب املتدين،وىف ضوء 

ما حتظى به هذه اجلامعات من دعم من القيادة السياسية ىف إرسائيل.

أم  فلسطني؟  أرض  حدود  عند  املتطّرفة  الدينية  اليهودية  اجلامعات  هذه  أطامع  تقف  هل   -3
ىف  اجلامعات  هذه  أعضاء  يلعبه  الذى  الدور  وتنامى  تشعب  ظل  ىف  التوسعية  أطامعها  متتد 

إرسائيل؟

تتناول الدراسة بالعرض والتحليل العديد من القضايا التى تنعكس ىف األسس األيديولوچية 
هلذه اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة مثل: 

املوقف من أرض فلسطني.  -1
املوقف من الفلسطينيني.  -2

املوقف من العلامنيني ىف إرسائيل ومن الديمقراطية.   -3
موقف »مجاعات أنصار اهليكل« من إعادة بناء اهليكل.  -4
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الساحة اإلرسائيلية، وتتصارع حوهلا  أكثر من ثالثة عقود،عىل  منذ  وهى قضايا مطروحة، 
دولة  ملستقبل  بالنسبة  حاسمة  ستكون  النهاية  ىف  ولكنها  ومعارضة،  مؤيدة  بني  النظر  وجهات 
العربية  بالدول  إرسائيل  لعالقة  وبالنسبة  أخرى،  ناحية  من  والفلسطينيني  ناحية،  من  إرسائيل 

املحيطة هبا مما سيكون له أكرب األثر عىل مستقبل املنطقة بأرسها. 

منهج البحث 

املنهج  إن  حيث  التحليىل.  واملنهج  الوصفى،  املنهج  من:  كل  استخدام  عىل  البحث  يقوم 
الوصفى سيساعد ىف عملية الرصد التارخيى، واإليضاح وذلك من خالل التتبع التارخيى لنشأة 
التحليىل ىف  املنهج  بينام سيساعد  الباحثة.  الظاهرة ومظاهرها كام هى دون أى تدخل من جانب 
ا واستخالص النتائج عىل خلفية من التطورات السياسية.  حتليل مظاهر هذه الظاهرة حتلياًل نقديًّ

خطة البحث

تنقسم الدراسة إىل بابني: 

«. وقد  • الباب األول، وحيمل عنوان: »نشأة اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة ىف إرسائيل	
قمت بتقسيمه إىل ثالثة فصول عىل النحو التايل: 

قمت  وقد  اليهودية«.  الدينية  املصادر  ىف  ف  التطرُّ »مظاهر  عنوان:  وحيمل  األول،  الفصل 
بتقسيمه إىل مبحثني:

ويتناول  يشوع«،  وسفر  التوراة  أسفار  ىف  ف  التطرُّ »مظاهر  عنوان:  وحيمل  األول،  املبحث 
الركيزة  متثل  التى  القضايا  بعض  من  يشوع  وسفر  التوراة  أسفار  موقف  والتحليل  بالعرض 

األساسية ىف فكر هذه اجلامعات، وهى: 

)1( املوقف من أرض كنعان.  

)2( املوقف من اآلخر.

)3( مفهوم االختيار.
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ف  ف ىف ترشيعات املشنا«، ويتناول مظاهر التطرُّ املبحث الثانى، وحيمل عنوان: »مظاهر التطرُّ
ىف ترشيعات املشنا، وذلك بالرجوع إىل جمموعة من األحكام والترشيعات الواردة ىف القسم الرابع 
من أقسام املشنا، »نزيقني« )األرضار(.ويعالج هذا الفصل قضيتني رئيسيتني يستند إليهام الفكر 

اليهودى الدينى املتطرف ىف بناء موقفه من اآلخر،ومها: 

)1( تزكية الذات اليهودية.               

)2( املوقف من غري اليهودى ىف ضوء الترشيعات اخلاصة بالتعامل مع غري اليهود.

 الفصل الثانى، وحيمل عنوان »ظروف نشأة اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة وتطورها ىف 
إرسائيل منذ عام 1967«. ويتناول أثر حرب 1967 وحرب 1973 ىف نشأة اجلامعات اليهودية 

الدينية املتطرفة، ممثلة ىف حركات: جوش إيمونيم- كاخ – آيل، وتطورها.

أنصار  مجاعات  نشأة  ويتناول  اهليكل«،  أنصار  »مجاعات  عنوان:  وحيمل  الثالث،  الفصل 
اهليكل وموقفها من إعادة بناء اهليكل.

اليهودية  للجامعات  والعملية  الفكرية  الجتاهات  • 	« عنوان:  فيحمل  الثانى،  الباب  أما 
الدينية املتطرفة«.وقد قمت بتقسيمه إىل ثالثة فصول عىل النحو التاىل: 

اجلامعات  موقف  فلسطني«.ويتناول  أرض  من  »املوقف  عنوان:  وحيمل  األول،  الفصل 
اليهودية الدينية املتطّرفة من أرض فلسطني ىف ضوء فكرة »أرض إرسائيل الكاملة«.وهى الفكرة 
التى مّثلت حجر األساس الذى ُبنيت عليه خطط االستيطان سواء داخل حدود »اخلط األخرض« 

أو فيام وراءها.

الفصل الثانى، وحيمل عنوان: »املوقف من الفلسطينيني«.ويتناول موقف اجلامعات اليهودية 
التمييز  جتّسد  التى  الفكرة  اليهود«،وهى  »دولة  فكرة  ضوء  ىف  الفلسطينيني  من  املتطّرفة  الدينية 
ب هذه اجلامعات ضد الفلسطينيني سواء داخل  العنرصى. كذلك يتناول هذا الفصل مظاهر تعصُّ
حدود »دولة إرسائيل« أو ىف األراىض املحتلة؛بداية من وصفهم أوصاًفا سلبية والدعوة إىل طردهم 

وانتهاًء بتنفيذ العمليات اإلرهابية ضدهم.     

http://kotob.has.it



14

موقف  ويتناول  الديمقراطية«.  ومن  العلامنيني  من  عنوان:»املوقف  وحيمل  الثالث،  الفصل 
اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة من العلامنيني،والذى ال يقاس بالتمسك بالوصايا والرشائع،لكن 
بمدى التمسك بفكرة »أرض إرسائيل الكاملة«. ويتناول الفصل أوجه التعاون املشرتك بني زعامء 
ضد  ب  التعصُّ ناحية،ومظاهر  من  املختلط  »هتحيا«  حزب  إطار  ىف  والعلامنيني  اجلامعات  هذه 
العلامنيني ممن يبدون قبواًل لسياسة »األرض مقابل السالم« من ناحية أخرى. ويتناول هذا الفصل 
أيًضا نظرة اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة إىل الديمقراطية باعتبارها خطًرا هيّدد وجود »دولة 

إرسائيل« كـ »دولة لليهود« من وجهة نظرهم،ىف ظل ارتفاع نسبة مواليد فلسطينيّى 48. 

وقائمة  باإلنجليزية،  وملخص  الدراسة،  نتائج  أهم  عىل  تشتمل  بخامتة  الدراسة  ذيلت  قد 
باملراجع العربية والعربية واإلنجليزية.

األستاذ  اجلليل  ألستاذى  والتقدير  العرفان  بخالص  أتقدم  أن  إال  يسعنى  ال  النهاية  وىف 
الدكتور/رشاد عبد اهلل الشامى )رمحه اهلل(، الذى رحل عنا بجسده وما زال حيًّا بيننا بعلمه، رائد 
الدراسات العربية ىف الوطن العربى، وأستاذ الدراسات العربية بكلية اآلداب جامعة عني شمس. 
فقد هنلت من علمه مرشًفا ىف مرحلة املاچستري، والذى وضع اللبنة األوىل هلذه الدراسة. كام أتوجه 
قسم  ورئيس  الدبوسى،أستاذ  ناظم  منى  الدكتور/  األستاذ  ألستاذتى  والتقدير  الشكر  بخالص 
هذا  عىل  اإلرشاف  بقبول  تفضلت  شمس،التى  عني  جامعة  اآلداب  بكلية  وآداهبا  العربية  اللغة 
البحث،ومل تبخل بجهدها ووقتها وعلمها الغزير؛ فكانت نعم األستاذ املعّلم واهتديت بتوجيهاهتا 

العلمية فلها منى خالص الشكر. 

عبد  الدكتور/إبراهيم  األستاذ  اجلليلني؛  لألستاذين  الشكر  بخالص  أتقدم  أن  يسعدنى  كام 
الشئون  وخبري  شمس  عني  جامعة  اآلداب  بكلية  العربية  الدراسات  أستاذ  البحراوى  احلميد 
اآلداب  بكلية  اليهودية  الدراسات  أستاذ  هويدى  حممود  أمحد  الدكتور/  واألستاذ  اإلرسائيلية، 
وإثرائه  البحث  مناقشة  بقبول  تفضلهام  عىل  الرشقية  الدراسات  مركز  ورئيس  القاهرة  جامعة 

بتوجيهاهتام القيمة التى أفدت منها كثرًيا، رغم مشاغلهام وأعبائهام الكثرية.

*    *   *
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ƙƘǵƷȃƗ ǜǽƸǖơ

تعريف  رضورة  رأيت  فقد  واإلرهاب،  ف  التطرُّ ملفهوم  تتعّرض  الدراسة  هذه  ألن  نظًرا 
رأيت  بل  عربية  ومراجع  مصادر  إىل  التعريف  هذا  ىف  الرجوع  أحاول  ومل  اإلرهاب.  مصطلح 
الرجوع إىل مستند صدر عن مركز البحث واإلعالم التابع للكنيست، وهو مستند ُمقّدم إىل عضو 
الكنيست »ران كوهني« ويتناول العنف السياسى من جانب هيود ىف إرسائيل. وسينحرص دورى 
هنا ىف عرض ما ورد ىف هذا املستند عن التعريف بمفهوم »اإلرهاب«، وذلك كى أترك للقارئ أن 

حيكم ىف ضوء هذا التعريف، وىف ضوء ما تعرض له هذه الدراسة من هو اإلرهابى املتطّرف؟

Terror ، وداللتها احلرفية هى א�מה أو  א�י  يستند املصطلح »إرهاب« إىل الكلمة الالتينية
املصطلح ىف  هذا  استخدام  العامل  املألوف ىف  ذعر وهلع. ومن  رهبة، رعب،  وتعنى هول،  מ�ם  

لكن  عليه،  متفق  واضح  تعريف  له  ليس  لكن  سياسى،  عنف  إىل  ترجع  متطرفة  ظواهر  وصف 
توجد تعريفات متعددة، تعرب بنسبة كبرية عن موقف واضع التعريف وأهدافه. 

ىف  توجد  ولكن  »إرهاب«،  »טרור«  ملصطلح  تعريف  أى  اإلرسائيىل  القانون  ىف  يوجد  وال 
الئحة منع اإلرهاب، 1948، والتى تعّد اإلطار القانونى األساسى ملحاربة اإلرهاب ىف إرسائيل، 
إرهابى«  تنظيم  ىف  و»عضو  טרור�סט�«  »ארגון  إرهـابى«  »تنظيم  للمصطلحــات  تعريفــات 

»חבר בארגון טרור�סט�«، وذلك عىل النحو التاىل:        

هبم  ُيستعان  أشخاص  جمموعة  טרוריסטי«:  »ארגון  إرهابى«  »تنظيم 
بأعامل  هتديدات  ىف  أو  إيذائه  أو  إنسان  موت  إىل  تؤدى  عنف  بأعـامل  للقيام 

عنف كهذه. 
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الذى  الشخص  טרוריסטי«:  בארגון  »חבר  إرهابى«  تنظيم  ىف  »عضو 
يشرتك فيه، وينطبق ذلك عىل الشخص الذى يشارك ىف نشاطاته، يرّوج دعاية 
لصالح  أمتعة  أو  نقود  جيمع  أو  أهدافه  أو  ونشاطاته  إرهابى،  تنظيم  لصالح 

تنظيم إرهابى أو نشاطاته.

وحّددت عصبة األمم ىف ميثاقها عام 1937 اإلرهاب كاآلتى:

»أى نشاطات إجرامية ضد دولة تؤدى إىل حالة إرهاب فكرى ألشخاص 
حمّددين أو جمموعة أشخاص أو اجلمهور بأكمله«.

وبالنسبة ملنظمة األمم املتحدة صدر عام 1997 القانون املبنّي أدناه بشأن اإلرهاب: 

إرهاب  حالة  إىل  لتؤدى  توجيهها  يتم  دولة  ضد  إجرامية  نشاطات  »أى 
ألهداف  حمددين  ألشخاص  أو  أشخاص  ملجموعة  أو  العريض،  للجمهور 
السياسية،  االعتبارات  تكن  مهام  عادلة،  غري  حال  أى  عىل  هى  سياسية، 
األشخاص  أو  والدينية  والعرقية،  والعنرصية،  واأليديولوچية،  والفلسفية، 

الذين يعملون عىل تربير هذه النشاطات«)1).  

*    *   *

17/אוגוסט  והמדע,  המחקר  מרכז  בישראל,הכנסת,  יהודים  מצד  פוליטית  אלימות  בנושא:  רקע  מסמך  לוי,שלי:   (1(
      www.knesset.gov.il/mmm .5:4 2005 ,עמוד/
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ǧǷȁƗ ƙƘƜǩƗ

 ƞǾǲǽƴǩƗ ƞǽƳǸǶǾǩƗ ƟƘǕƘǮƪǩƗ ƝƎǂǱ

ǨǾƕƗƸƽƑ Ǻǝ ƞǝƸǎƢǮǩƗ
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ǧǷȁƗ ǨǆǞǩƗ
 ƷƳƘǆǮǩƗ Ǻǝ ǛƸǎƢǩƗ ƸǵƘǒǭ

ƞǽƳǸǶǾǩƗ ƞǾǲǽƴǩƗ

  ǧǷȁƗ ƤƮƜǮǩƗ

 ǓǸǂǽ ƸǞƽǷ ƝƗƷǸƢǩƗ ƷƘǞƽƍ Ǻǝ ǛŲƸǎƢǩƗ ƸǵƘǒǭ

ر اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة ىف إرسائيل. وهى تلك  تتناول هذه الدراسة نشأة وتطوُّ
والتلمود))((،  القديم،  )العهد  الدينية  املصادر  إىل  العودة  إىل  يدعو  اجتاًها  متّثل  التى  اجلامعات 
وتتخذها سنًدا أساسيًّا يدعم وجهات نظرها ىف األمور املختلفة؛ مما يدفعها إىل اعتبار أحكامها 

أحكاًما مطلقة وهنائية ال تقبل املناقشة. 

وتعمل هذه اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة عىل حتقيق تغيري جذرى ىف املجتمع، وهى ىف 
سبيل حتقيق أهدافها ال تتوانى عن استخدام العنف والبطش ىف حماربة املعارضني هلا، من أصحاب 
أمور  ىف  وبابل  فلسطني  ىف  التلمود  حاخامات  مناقشات  جتميع  كتب  من  نظامني  املصطلح  هذا  يضم  التلمود:   )((
ىف  )األمورائيم(  التلمود  علامء  مناقشات  األول  يضم  »تلمود«؛  منهام  نظام  كل  ويسمى  و»األجاداه«.  »اهلاالخا« 
فلسطني ويسمى »التلمود األورشليمى«. أما الثانى، فيضم مناقشات األمورائيم ىف بابل ويسمى »التلمود البابىل«. 
اهتم  وقد  التوراة.  أمور  ىف  العميق  والتأمل  التعليم  إىل  احلاخامات  لغة  ىف  »تلمود«  لكلمة  األوىل  املعنى  ويشري 
فيه »التنائيم« باملشنا،  واهتم »األمورائيم« باجلامرا )اخلتام(، ثم توّحد املصطلح ليشمل ىف نواته عىل أقوال املشنا 
»املشنا  من  وكل  اجلامرا.  وهى  األحكام  لتلك  مستفيضة  مناقشات  فهى  تتمته  أما  التوراة.  أحكام  تستكمل  التى 
واجلامرا« يشكالن التلمود. )الشامى، رشاد )د(: موسوعة املصطلحات الدينية اليهودية، املكتب املرصى، 2002، 

ص307(. 
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هبم.  ر  والتنكُّ اخليانة  هتم  وإلصاق  نظرها،  وجهة  من  اعتدااًل  األكثر  األخرى  اليهودية  التيارات 
اليهودى  غري  اآلخر  مع  تعاملها  ىف  تربز  التى  تلك  هى  ًفا  وتطرُّ رشاسة  األكثر  ممارساهتا  أن  غري 
الذى يمثل الشعوب األخرى. وسينصب جل اهتاممى، ىف هذه الدراسة، باآلخر الفلسطينى؛ ألنه 

أساس الرصاع العربى اإلرسائيىل. 

ينبغى عىل الرجوع إىل املصادر  ف؛ كان  التطرُّ ومن أجل رصد ودراسة وحتليل جذور هذا 
ولذلك  املختلفة؛  فتاواها  ىف  املتطرفة  الدينية  اليهودية  اجلامعات  هذه  إليها  تستند  التى  الدينية 
التوراة وسفر يشوع من بعض  بالعرض والتحليل موقف أسفار  املبحث  فإننى سأتناول ىف هذا 
)أسفار  التوراة  أسفار  اجلامعات. وقد اخرتت  فكر هذه  األساسية ىف  الركيزة  متثل  التى  القضايا 
موسى اخلمسة: التكوين-اخلروج-الالويني- العدد- التثنية(؛ ذلك أن فيها يبدأ الوعد باألرض، 
»سفر  تتضمن  كام  منها،  األصليني  سكاهنا  وطرد  كنعان(،  )أرض  األرض  الحتالل  والتخطيط 
أما  املتطرفة.  الدينية  اليهودية  اجلامعات  إليها  تستند  التى  الترشيعات  عىل  يشتمل  الذى  التثنية« 

»سفر يشوع«، فإنه يمثل التنفيذ العمىل خلطة الغزو واالحتالل. وهذه القضايا هى:     

)- املوقف من أرض كنعان. 

2- املوقف من اآلخر. 

3- مفهوم االختيار.                       

1 - املوقف من أرض كنعان))(  

أرض كنعان ىف ضوء ما جاء ىف أسفار موسى اخلمسة و»سفر يشوع«، هى أرض شعوب 
أرضها  وغرست  آبارها  حفرت  التى  وهى  حصينة،  مدن  فيها  وبنت  سكنتها،  التى  هى  أخرى 
كروًما وزيتوًنا. وبنو إرسائيل عىل مدار أسفار موسى اخلمسة و»سفر يشوع«، هم الغزاة الطامعون 
الذين جاءوا ليسلبوا أرض شعوب أخرى، ويطردوا أصحاب األرض، ومل يقف األمر عند حّد 
أرض كنعان: هى املنطقة الواقعة غربى هنر األردن املمتدة حتى لبنان وسوريا شامالً والبحر املتوسط وسيناء غرًبا. وقد   )((
ُسميت املنطقة بأسامء عديدة منها: »البالد األجنبية« ثم »حور« ثم »كنعان«. وأول ذكر السم »كنعان« ىف القرن اخلامس 
عرش قبل امليالد كام ظهر ىف تل العامرنة. وقد استخدم اسم كنعان ىف أول األمر للداللة عىل غربى فلسطني، ثم أصبح 
علاًم عىل ما هو متعارف عليه باسم فلسطني وعىل قسم كبري من سوريا. )املسريى، عبد الوهاب )د(: موسوعة اليهود 

واليهودية والصهيونية، املوسوعة املوجزة، املجلد األول، دار الرشوق، ط3، 2006م، ص 396(.     
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الطرد بل وصل إىل اإلبادة وحتريم املدن. وكل ذلك باسم الوعد اإلهلى باألرض إلبراهيم ونسله 
من بعده، واعتبار هذه األرض إرًثا هلم، رغم أهنا ظلت عىل مـدار أجيال أرض غربة إلبراهيم 
ونسله من بعده، كام جاء ىف أسفار موسى اخلمسة ذاهتا، بل هى األرض التى مل تطأ قدم موسى 

نفسه تراهبا. 

وقد اختذت اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة من هذا الوعد اإلهلى باألرض سنًدا يدعم ما 
تقوم به من أعامل عنف وإرهاب؛ ولذا كان ينبغى الرجوع إليه. 

الوعد اإلهلى باألرض
تكّرر الوعد باألرض إلبراهيم، الوعد الذى جاء مصحوًبا بتحديد حدود هذه األرض حينًا 
ودون حتديدها أحياًنا أخرى. تكوين )2)/7 (: »وظهر الرب ألبرام وقال لنسلك ُأعطى هذه 
األرض. . . « وذلك بعد خروج إبراهيم من أرض ميالده ىف أور الكلدانيني))( وقدومه إىل أرض 

كنعان، وفًقا ملا ورد ىف التكوين )5)/7(. 

أما حدود هذه األرض فرتد ىف التكوين )5)/8)(: »... لنسلك ُأعطى هذه األرض من هنر 
مرص إىل النهر الكبري هنر الفرات«. من هنر مرص ىف اجلنوب)2(، حتى الفرات ىف الشامل. 

وقد تكّرر الوعد باألرض مع إسحاق، تكوين )3/26(: ». . . ألنى لك ولنسلك ُأعطى 
مجيع هذه البالد وأىف بالقسم الذى أقسمت إلبراهيم أبيك«. كذلك ظهور الوعد ىف حلم يعقوب 

)تكوين 3/28)(: ». . . األرض التى أنت مضطجع عليها أعطيها لك، ولنسلك«. 

أرض غربة، ىف وعد  أهنا  التأكيد عىل  أيًضا  تكّرر  فقد  باألرض،  الوعد  تكرار  وبالرغم من 
الرب إلبراهيم )تكوين 7)/8(: »وأعطى لك ولِنَْسَلَك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان 

ا. وأكون إهلهم«. وتكرر ذلك املعنى أيًضا ىف التكوين )5)/ 3): 4)(.  ملًكا أَبِديًّ
ىف  املوقري  تل  موقع  من  تقع  مدينة  كانت  أور  أن  البعض  ويرى  حران.  من  بالقرب  بابل  ىف  تقع  الكلدانيني:  أور   )((
منتصف الطريق بني بغداد ورأس اخلليج العربى، ىف حني أن البعض اآلخر يفضل القول بأهنا كانت تقع ىف منطقة 
حران شامل العراق القديم، وعىل بعد مائتى ميل شامهلا. )محاد، أمحد )د(: تاريخ اليهود مرشوع رؤية جديدة، اجلزء 

األول: مالحظات أولية، ط)، 2003، حقوق الطبع حمفوظة، ص 69)(. 
ورد ىف )التكوين 5)/8)؛ العدد 5/34( أن احلّد اجلنوبى هو »وادى مرص«. وانقسمت اآلراء ىف حتديده: بالنسبة   )2(
لألغلبية، ووادى مرص هو الفرع الرشقى لنهر النيل، وهو مكان قناة السويس اليوم، وقد اتفق ىف هذا الرأى راشى، 

رمبام، توسافوت. ورأى ابن عزرا وغريه أنه وادى العريش. 
  http: //www. yeshiva. org. il/midrash/shiur. asp?id=4021&cat=224&q                              
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موضًعا  جيد  ومل  زوجته،   سارة  فيها  ماتت  عندما  كنعان  أرض  ىف  إبراهيم  غربة  وتتجّسد   
أن  حقيقتني:  احلادثة  هذه  وتؤّكد   .)(9/23 )تكوين  املكفيلة  حقل  مغارة  فاشرتى  فيه،  يدفنها 
أرض كنعان كانت إلبراهيم أرض غربة، واحلقيقة الثانية وجود شعب مالك لألرض حتّدث إليه 
لعيسو  بالنسبة  غربة  أرض  كنعان  أرض  كانت  كذلك  ميته.  بدفن  تسمح  مساحة  طالًبا  إبراهيم 

ويعقوب ابنى إسحاق )تكوين 6/36: 7، 37/)(.  

وأرض كنعان هى أرض شعوب أخرى )اخلروج 7/3)(: »فقلت ُأصعدكم من مذلة مرص 
إىل  واليبوسيني)6(  واحلويني)5(  والفرزيني)4(  واألموريني)3(  واحلثّيني)2(  الكنعانيني))(  أرض  إىل 
أرض تفيض لبنًا وعساًل«. وقد تكّرر ذكر هذه احلقيقة ىف عدة مواضع من سفر اخلروج: )خروج 

.)((/(3 ،5/(3 ،8/3
النصف  السورية، ربام تم ذلك ىف  أو الصحراء  العربية  قبائل سامية نزحت من صحراء شبه اجلزيرة  الكنعانيون:   )((
األول من األلف الثالث قبل امليالد. ىف شكل هجرات مكثفة. وهم ثانى مجاعة بعد العموريني لعبت دوًرا مهامًّ ىف 
تاريخ سوريا وكنعان. وينتسب الفريقان لنفس موجة اهلجرة. وقد تأثر الكنعانيون باملرصيني واحليثيني والعرب، 

حيث كان مركزهم  اجلغراىف ىف أرض كنعان والساحل )محاد، أمحد )د(: مرجع سابق، ص 74: 75( 
احلثيون: شعب قديم برز ىف آسيا الصغرى ىف األلف الثانى قبل امليالد، وهم إحدى القوى التى هيمنت عىل الرشق   )2(
األدنى القديم. خرجوا عام 650) ق. م من األناضول واستولوا عىل شامل سوريا وحلب. ثم تدهورت اململكة 
نفوذهم عىل  الثانية حواىل )450)- 400)ق. م(، وبسطوا  اململكة  احلثية، واستعادت شيًئا من قوهتا، وأسسوا 
اإلمارات  فاستقلت  م  ق.   (200 منذ  ضعفت  ونصف،  قرنني  نحو  وبعد  ولبنان.  وسوريا  الصغرى  آسيا  معظم 
اخلاضعة هلا واحدة بعد األخرى. وىف تلك املرحلة الثالثة، ظهرت املاملك احلثية اجلديدة. )املسريى، عبد الوهاب 
)د(: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، املوسوعة املوجزة، املجلد األول، مرجع سابق، ص )392:39 (.    

وكان  الزمن،  بعض  وبابل  وسوريا  فلسطني  من  أجزاء  حكموا  سامية،  بلغة  الناطقة  الشعوب  أحد  األموريون:   )3(
امليالد. ويعترب محورابى من أشهر  الثانى قبل  فيام قبل األلف  البابليون يدعون سوريا وفلسطني أرض األموريني 
ملوك األرسة األمورية األوىل التى حكمت بابل من القرن 6)- 9) ق. م. أما نسب هؤالء فريجعه سفر التكوين إىل 
كنعان تكوين )0)/  6)(. )إدريس، حممد جالء )د(: فلسفة احلرب ىف الفكر الدينى اإلرسائيىل، سلسلة الدراسات 

الدينية والتارخيية )العدد 8)(، مركز الدراسات الرشقية، جامعة القاهرة، )200م، ص 5:4(.    
الفرزيون: تعنى كلمة الفرزيني أهل الريف. وهم طائفة كنعانية ُأحصيت ضمن قبائل فلسطني )تكوين 5)/20،   )4(
خروج 8/3، يشوع9/)(، وربام كانوا من السكان األصليني للبالد ومن عنرص غري كنعانى وأقدم منهم، إذ يرد 
ذكرهم منذ أيام إبراهيم ولوط )تكوين 3)/7، يشوع 5/7)(، ومل يذكروا ضمن نسل كنعان ىف )تكوين 0)/5)(. 
سكن الفرزيون املنطقة اجلبلية ىف عرص يشوع )يشوع ))/3(. )إدريس، حممد جالء )د(: مرجع  سابق، ص 6(.    
يشوع   ،(7/3 خروج   ،(7/(0 )تكوين  هلا  إرسائيل  بنى  غزو  قبل  كنعان  منطقة  إىل  احلويون  ينتسب  احلويون:   )5(
9/)(. وقد انقسم احلويون إىل عدة مجاعات، سكن بعضها شكيم )نابلس( ىف عرص يعقوب )تكوين 8/33)؛ 
2/34( وبقى تأثريهم لعدة أجيال بعد غزو بنى إرسائيل )قضاة 28/9(، كام سكن البعض اآلخر ىف جبعون وما 
حوهلا، وكان هلم اتفاق سالم مع يشوع، واستخدمهم يشوع ىف أعامل مجع احلطب والسقيا )يشوع 9(. )إدريس، 

حممد جالء )د(: مرجع سابق، ص 6(. 
اليبوسيون: يبوس، قبيلة كنعانية سكنت أورشليم واجلبال التى حوهلا ىف أيام يشوع )تثنية 7/)؛ 7/20)(.  )6(
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وقد جاء وصف الشعب الساكن ىف هذه األرض عىل لسان الرجال الذين أرسلهم موسى 
شعروا  أهنم  حتى  إرسائيل،  بنى  من  أشّد  القامة،  طويل  معتز،  شعب  بأنه  األرض،  ليتجسسوا 

ا))(.  بأنفسهم كاجلراد أمامهم. ووصفوا املدن بأهنا حصينة وعظيمة جدًّ

واحلقيقة املؤكدة أهنا أرض شعوب أخرى، هى التى بنت مدهنا العظيمة احلصينة، ومألت 
بيوهتا خرًيا وحفرت آبارها وغرست كرومها وزيتوهنا، وليس لبنى إرسائيل فضل ىف شىء. تثنية 
وإسحاق  إبراهيم  آلبائك  حلف  التى  األرض  إىل  إهلك  الرب  بك  أتى  »ومتى   :)((:(0/6(
ويعقوب أن يعطيك. إىل مدن عظيمة جيدة مل تبنها. وبيوت مملوءة كل خري مل متألها وآبار حمفورة 

مل حتفرها وكروم وزيتون مل تغرسها وأكلت وشبعت«. 

تأكيد عىل أهنم ليس هلم فضل ىف هذه األرض، فهم جمرد غزاة طامعني  الفقرات  وىف هذه 
يستبيحون خريات هذه األرض ليأكلوا ويشبعوا من خرياهتا. أى يريدون استباحة خرياهتا دون 

حق هلم ىف ذلك.

مدهنا  وألن  إرسائيل،  بنى  من  وأقوى  أعظم  أخرى  شعوب  أرض  هى  كنعان  أرض  وألن 
عظيمة وحصينة، فقد كان ال بد من التأكيد عىل فكرتني رئيسيتني: 

 ) أ ( الرب هو املحارب. 

 )ب( الطرد التدرجيى هلذه الشعوب. 

)أ( الرب هو احملارب 

التثنية  سفر  ىف  جاء  ما  نحو  عىل  إرسائيل  بنى  أعداء  بتحديد  املقرا  نص  يبدأ  البداية  ىف 
واحلويون،  والفرزيون،  والكنعانيون،  واألموريون،  اجلرجاشيون،  احلثيون،  وهم:   ،)2-(/7(
واليبوسيون. ومل يقف تصنيف األعداء عند هذه األمم فحسب، وإنام حلق هبم- الفلسطينيون)2(، 

))(  العدد 3)/28، 3)/ )33:3، التثنية )/ 28،  9/): 2.  
األناضول  البحارة، هامجوا  الشعوب  من  يطلق عىل جمموعة  تعبري  البحر«  الفلستيون: »شعوب  هم  الفلسطينيون   )2(
وسوريا وقربص ومرص حواىل عام 200) ق. م. ويبدو أهنم أتوا من مناطق عديدة: اليونان، واألناضول، وصقلية، 
والفلستيون  امليالد من هذا األصل.  قبل  الثانى  منذ األلف  استقروا ىف فلسطني  الذين  الفلستيون  وكريت. ويعد 
وتدل  م.  عام 94)) ق.  إجية حواىل  بحر  الفلستيون من  الغربى. جاء  اجلنوبى  فلسطني  استوطنت شاطئ  قبائل 
آثارهم عىل أهنم يونانيون. وقد سميت املنطقة التى احتلوها »فلستيا« وكانت تشمل مخس مدن: )غزة، وعسقالن، 

وجت، وأشدود، وعقرون(. )املسريى، عبد الوهاب )د(: مرجع سابق، ص 394(. 
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األدوميون))(، املوآبيون)2(، العمونيون)3( والعامليق)4(. وهؤالء مجيًعا كانوا من املقيمني ىف أرض 
كنعان. وبعد حتديد األعداء تأتى مرحلة التشجيع واحلث عىل اإلبادة والطرد عىل نحو ما جاء ىف 
قرار  إصدار  ويليه،  وجوههم...«.  ترهبوا  وال  ختافوا  ال  وتشجعوا.  »تشّددوا   :)6/3(( التثنية 
احلرب، فالرب هو الذى يأمر ببدء احلرب عىل نحو ما جاء ىف يشوع ))/)-2(، وذلك ىف أمر 
الرب ليشوع بن نون خادم موسى بعد موت موسى: »فاآلن قم اعرب هذا األردن أنت وكل هذا 
بالتخطيط  يقوم  الذى  هو  والرب  إرسائيل«.  لبنى  أى  هلم  معطيها  أنا  التى  األرض  إىل  الشعب 
العسكرى للمعارك، ويتجىل ذلك ىف حصار أرحيا بقيادة يشوع كام جاء ىف يشوع )6/)-5(، كام 
حّدد الرب إسرتاتيچية احلرب ضد »عاى« كام جاء ىف يشوع )8/)-2(: »فقال الرب ليشوع . . . 

اجعل كمينًا للمدينة من ورائهـا«)5(. 

وتصّور أسفار التوراة أن دور الرب مل يقف عند حّد التشجيع والتخطيط، بل جتاوز هذا األمر 
إىل خوض احلرب بنفسه عىل نحو ما ورد ىف )التثنية 22/3؛ يشوع 3/23(: »الرب إهلكم هو 
املحارب عنكم«)6(. كام نجد فكرة مساندة الرب لبنى إرسائيل بدفع الشعوب األخرى إىل أيدهيم 
األدوميون: هم من نسل عيسو )آدوم( بن إسحاق )تكوين 36/)- 9)(، طردوا احلوريني من أرض آدوم وسكنوا   )((
مكاهنم )تثنية 2/2)( )فقد أسس احلوريون عدًدا من اإلمارات ىف أجزاء من سوريا وفلسطني(. وكان حكام آدوم 
القبائل ىف بداية أمرهم )تكوين 5/36)-9)(، لكنهم صاروا قبل قيام مملكة داود يلقبون بامللوك  أشبه برؤساء 

)تكوين 3/36-39(. )إدريس، حممد جالء )د(: مرجع سابق، ص 9(.     
املوآبيون: قوم ساميون يرجع تارخيهم ىف فلسطني إىل أواخر القرن الرابع عرش قبل امليالد، أى أهنم أسبق من القبائل   )2(
العربانية بزمن طويل ىف فلسطني، وينسبهم العهد القديم إىل لوط )تكوين 9)/37( من ابنته الكربى، أى أهنم أبناء 
امليت، حيدها شاماًل هنر األردن واألدوميون جنوًبا.  البحر  له. وتقع مملكتهم ىف سهل مرتفع رشقى  غري رشعيني 
وكان بينهم وبني العربيني حروب كثرية. وقد بدأ الرصاع حينام منع املوآبيون القبائل العربانية من املرور بأراضيهم 

إىل فلسطني. )محاد، أمحد )د(: مرجع سابق، ص 78(.   
العمونيون: شعب سامى قديم جتمعه- حسب الرواية التوراتية- صلة قرابة بالعربانيني. أنشئوا مملكة شامىل موآب،   )3(
استمرت من عام 500) ق. م حتى القرن الثانى امليالدى. وسموا عاصمتهم ربات عمون )عامن احلالية(، ونشب 
بينهم وبني العربانيني رصاع استمر طوياًل، تبادال خالله اهلزائم عند انقسام اململكة العربانية املوحدة )898 ق. م.(، 

وحتالفوا مع الكلدانيني واآلراميني وهامجوا اململكة اجلنوبية. )محاد، أمحد )د(: مرجع سابق، ص 78(.   
الذين  العاملقة  جد  كان  وربام   ،)(2/36 )تكوين  آدوم  أمري  عيسو  بن  إليفاز  ابن  هو  األصل  ىف  عامليق  العامليق:   )4(
يعتربون من أقدم الشعوب التى سكنت جنوب سوريا )عدد 20/24( وهم من ذرية عيسو بن إسحاق. وكانوا 
يقطنون ىف البداية قرب قادش جنوب فلسطني عندما جاء بنو إرسائيل من مرص )عدد 3)/9؛ 4)/25( )إدريس، 

حممد جالء )د(: مرجع سابق، ص 0)(.  
إدريس، حممد جالء )د(: فلسفة احلرب ىف الفكر الدينى اإلرسائيىل، مرجع سابق، 3، 3): 7).   )5(

وقد تكّررت فكرة »الرب املحارب عن بنى إرسائيل« ىف عدة مواضع: اخلروج )4)/4)(، اخلروج )23/23(،   )6(
وعدة مواضع من سفر يشوع، يشوع )0)/))(، )0)/43(، )9/23(.  
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عىل نحو ما ورد ىف التثنية )6/7)(: »وتأكل كل الشعوب الذين الرب إهلك يدفع إليك...«. وهى 
الفكرة التى تكّررت ىف التثنية )7/): 2(، والتثنية )9/6)(، ويشوع )5/23(: »والرب إهلكم 

هو ينفيهم من أمامكم ويطردهم من قدامكم فتملكون أرضهم. . . «. 

ومن هذا املنطلق، »يرى اليهود أن تارخيهم مقدس ويعرّب عن اإلرادة الربانية، فإله إرسائيل 
يتدخل دائمـًا ىف مسار التاريخ لصالح شعب إرسائيل. . . بل إن التدخل املستمر والعلنى لإلله 
هو تأكيد للقول بأن التاريخ يتم دفعه وحتريكه من اخلارج، وأن اإلرادة البرشية ال جمال هلا فيه، وأن 
التاريخ اليهودى بدأ من مطلق ال يقبل النقاش أو التقييم، وهوالعهد مع إبراهيم، وينتهى بمطلق 
آخر وهوظهور املسيح املنتظر))( أو وصول العرص املسيحانى الذى يشكل هناية التاريخ... وتأخذنا 
هذه الفرضيات بعيًدا عن التاريخ البرشى، وتضعنا أمام تاريخ إعجازى خارق، يتناىف كلية مع 
التواريخ البرشية... وبالتاىل ال خيضع ملقاييس البحث العلمى التارخيى العادية؛ ألن هذه املقاييس 

مقاييس برشية عامة، بينام التاريخ اليهودى، هو تاريخ فرضته »السامء«. أى تاريخ قدرى«)2(.   

)ب( الطرد التدرجيى هلذه الشعوب
التأكيد  كانت رضورة  إرسائيل،  بنى  من  وأعظم  أكرب  الشعوب هى  أن هذه  واقع  ىف ضوء 
تثمر  أن  إىل  أمامك  من  أطُردهم  قلياًل  »قلياًل   :)30/23 )اخلروج  التدرجيى.  الطرد  فكرة  عىل 
ومتلك األرض«. لكن هذا الطرد التدرجيى لن يؤثر عىل حدود هذه األرض. )اخلروج 23/)3(: 
»وأجعل ختومك من بحر سوف إىل بحر فلسطني ومن الربية إىل النهر«. وتكّررت هذه الفكرة ىف 

)التثنية 22/7(. 

إبادة املدن

ف من إبادة وحرق ورضب للمدن  وجيىء سفر يشوع عارًضا ألقسى مظاهر العنف والتطرُّ
بحّد السيف بدًءا من مدينة أرحيا )يشوع 20/6:)2(: 

يعنى  جمىء مسيح هيودى وبطل قوى يتميز بصفات القدرة القتالية متكن بنى إرسائيل من اخلروج من حالة اهلزيمة   )((
ما  عىل  فيه-  هلم  تتحقق  مثاىل  عامل  بمجىء  ومتنيهم  واخللقى،  الدينى  واالنحالل  السياسى  والفشل  العسكرية 
يعتقدون- السيادة عىل سائر الشعوب فتأتيهم عابدة طائعة مقدمة اهلدايا لرهبم )هيوه(، وتصبح عبادة الشعوب هلذا 
الرب خضوًعا لبنى إرسائيل ىف ذات الوقت. ومتثل املسيحانية هبذا املفهوم أحد أسس اإليامن باليهودية.    )ناظم، 

منى )د(: املسيح اليهودى ومفهوم السيادة اإلرسائيلية، االحتاد، أبوظبى، 986)، ص 24(.  
)2(  محاد، أمحد )د(: تاريخ اليهود مرشوع رؤية جديدة، اجلزء األول: مرجع سابق، ص 30:25. 
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»... وحّرموا كل ما ىف املدينة من رجل وامرأة، من طفل وشيخ، حتى البقر والغنم واحلمري 
واحلديد  النحاس  وآنية  والذهب  الفضة  »إنام  فيها  ما  بكل  بالنار  املدينة  السيف«. وأحرقوا  بحّد 
جعلوها ىف خزانة بيت الرب« )يشوع 24/6(. ومل ينج ىف ذلك اليوم سوى راحاب الزانية وبيت 
أرحيـا.  ليتجسـسـا  يشـوع  أرسـلهام  اللذين  اجلـاسـوسني  خـّبأت  ألهنـا  هلا؛  مـا  وكـل  أبيـها 

)يشوع 25/6(. 

ويتكّرر ما حدث مع أرحيا مع عاى، )يشوع 24/8(: »وكان ملا انتهى إرسائيل من قتل مجيع 
سكان عاى ىف احلقل ىف الربية حيث حلقوهم وسقطوا مجيًعا بحّد السيف حتى فنوا أن إرسائيل 
إرسائيل  »هنبها  املدينة  تلك  وغنيمة  للبهائم  بالنسبة  أما  السيف«.  بحّد  ورضهبا  عاى  إىل  رجع 
ا خراًبا إىل  ألنفسهم حسب قول الرب الذى أمر به يشوع أحرق يشـوع عاى وجعـلها تالًّ أبديًّ

هذا اليوم«))(. 

وجيىء اإلصحاح العارش من سفر يشوع لريصد لنا عدًدا من مدن األموريني، التى رضهبا 
يشوع بحّد السيف، ومل يبق هبا شارد. وهى برتتيب تسلسلها ىف اإلصحاح: مقيدة، لبنة، خليش، 
من  يشوع  »فرضهبم   :)4(/(0( يشوع  ىف  ورد  )يشوع0)/39:28(.  دبري.  حربون،  عجلون، 
قادش برنبع إىل غزة ومجيع أرض جوشن إىل جبعون«. وتكّرر ما حدث مع تلك املدن مع حاصور، 

يشوع )))/0):))(. 

واختلفت اآلراء حول سفر يشوع، ومدى مصداقيته؛ عرض د. جرشون جليل)2( )ىف مقال 
له بعنوان »من كاتب سفر يشوع«، رؤية خمتلفة عن سفر يشوع: فقد رأى جرشون جليل أنه تظهر 
ىف سفر يشوع وجهتا نظر حول مسألة »طابع وكلّية االحتالل«: »ُروى ىف اإلصحاحات من الثانى 
تم  الذى  بقيادة يشوع،  بعملية عسكرية مجاعية إرسائيلية  احتلت  قد  أن األرض  الثانى عرش  إىل 
هذه  وبخالف   .  . ملوكها.  ورُضب  املدن،  وُفتحت  األرض،  ساكنى  كل  إبادة  مسريته  أثناء  ىف 
الصورة، ورد ىف اإلصحاحات من الثالث عرش إىل التاسع عرش، أنه مل يتم احتالل كل األرض، ومل 
تتم إبادة كل الكنعـانيني. سكـن اليبوسـيون ىف القـدس »ومل يقدر بنو هيوذا عىل طردهم« )يشوع 
5)/63(. ومل حتتل جازر، وبيت شان، وتعنك، وجمدو، وُدور ويبلعام، وسكاهنا الكنعانيون ظلوا 

))(  يشوع 28:27/8. 
التناخ، تفسري علمى  دكتور وحمارض ىف قسم تاريخ إرسائيل ىف جامعة حيفا وحمّرر سلسلة »عامل  جرشون جليل:   )2(

للمقرا« إصدار دار نرش دودزون- عتى.  
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تشّدد  بل كذلك عندما  ليس ذلك وحسب،  )يشوع 6)/0)، 7)/)) -3)(،  فيهم«  يقيمون 
اإلرسائيليون، مل يبيدوا بقية الكنعانيني، كذلك مل جيردوهم من أمواهلم، إنام فرضوا عليهم أعامل 
طرًدا«  يطردوهم  ومل  اجلزية  حتت  الكنعانيني  جعلوا  أهنم  إرسائيل  بنو  تشّدد  ملا  »وكان   ñ سخرة 
التى وفًقا هلا تم احتالل  الواردة ىف يشوع )0)/)4(،  )يشوع 7)/3)(. وبخالف االدعاءات 
كل األرض »إىل غزة« )أى بام ىف ذلك فلسطني(، ورد ىف اإلصحاح الثالث عرش من الفقرة األوىل 
فصاعًدا أن كل دائرة الفلسطينيني مل حُتتل، وتلقائيًّا مل تتم إبادة سكان فلسطني. وظهر من اإلصحاح 

السابع عرش فقرة 6) وما بعدها بوضوح أن يشوع مل حيتل وادى يزرعيل ووادى بيت شان. 

القائلة بعدم  الثالث عرش إىل التاسع عرش وجهة النظر  وهكذا، تظهر ىف اإلصحاحات من 
العائىل ىف مقابل االحتالل القومى  البالد، واالحتالل  إبادة كل سكان  شمول االحتالل، وعدم 
اجلشوريني  طرد  ىف  إرسائيل  بنو  ينجح  مل  الرشقى«:  األردن  »بعبـر  يتعلق  فيام  كذلك  الشامل، 
 .)(3/(3 )يشوع  اليوم«  هذا  إىل  إرسائيل  وسط  ىف  واملعكى  اجلشورى  »فسكن  واملعكيني- 
وبخالف االدعاء اخلاص بإبادة كل الكنعانيني الوارد ىف اإلصحاحات من الثانى إىل الثانى عرش، 
مؤكدة  يشوع،  والعرشين من سفر  الثالث  بكل حّدهتا، ىف اإلصحاح  الكنعانية«  »املسألة  برزت 
8:6؛   /23 )يشوع  اإلرسائيليني  عىل  الباقية«  »الشعوب  السلبى  البالد  ساكنى  تأثري  خطر  عىل 

 .)(()(3:(2

أنه مل تتم اإلبادة املطلقة لساكنى األرض، وإال كانت »املسألة الكنعانية« قد حلت  واملؤّكد 
الكنعانيني ونسبوه  بنى إرسائيل قد أخذوا تراث  الثابت أن  الكنعانى. ومن  التأثري  وانتفى خطر 
أن  ينفى  ال  ذلك  لكن  כנען.  שפת  كنعان  لغة  بأهنا  إال  تعرف  تكن  مل  العربية  اللغة  حتى  إليهم، 
االحتالل قد تم ىف شكل تدمري وحماولة إبادة لشعوب آمنة هلا احلق ىف العيش ىف أمان دون إغارة 
أو احتالل، وحتى إن مل ينجح االحتالل ىف التصفية الكاملة للشعوب التى كانت تعيش ىف هذه 

األرض، فهذا ال يتعارض مع وحشية االحتالل، وال ينفى عنه صفة الظلم. 

ولعل أخطر ما يثري القلق ىف هذا السفر، هو حقيقة أنه سفر تعتد به وتستند إليه اجلامعات 
»قد صدر عام 970)، ىف سلسلة  أنه:  ذلك  والدليل عىل  املتطرفة ىف إرسائيل،  الدينية  اليهودية 
»علوم املقرا« ىف دار نرش معهد احلاخام كوك ىف القدس، وهو املعهد الذى ختّرج فيه أقطاب وزعامء 
اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة، تفسري هيودا كيل )لسفر يشوع(، الذى يعّد ىف أساسه تفسرًيا 

))( גליל,גרשון: מי חיבר את ספר יהושוע ?,הארץ ספרים, 5-6-1996 ,מוסף שבועי,גיליון מס 171, עמוד 5 .  
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ا احتجاجيًّا أصوليًّا. ىف رأيه أن كل ما ُوصف ىف السفر بأدق التفاصيل حدث ىف  ا ñ تقليديًّ هيوديًّ
الواقع حقيقة«))(. 

وانطالًقا من اإليامن الكامل بكل ما ورد من تفاصيل ىف هذا السفر، ترتفع وتتصاعد مطالبة 
رجال الدين ىف إرسائيل بتنفيذ هذه اإلبادة التامة: »ونرش احلاخام يرسائيل هيس، حاخام جامعة 
بر إيالن الدينية السابق، مقااًل ىف جريدة الطالب »بات كول« )يوم 26 فرباير 988)( حتت عنوان 
»وصية اإلبادة اجلامعية ىف التوراة«، ينتهى بتلك العبارة: »سوف يأتى اليوم الذى سنكون فيه مجيًعا 
مدعوين لتنفـيذ الوصـية بشن احلـرب املقدسـة لتدمـري العـامليق«. . . والعـامليق معروفون بأهنم 

هم العرب« )2(. 

تدريس  يتم  حيث  املدارس؛  لطالب  يشوع«  »سفر  تدريس  ىف  الكربى  اخلطورة  وتكمن 
»سفر يشوع« لطالب الفصل الدراسى الرابع، بام حيويه السفر من مفاهيم خاصة »باحتالل أرض 
إرسائيل«، و»األرض املوعودة« و»حدود األرض«. فقد صدرت كتيبات خمتلفة تعنى بسفر يشوع  
خمصصة لتالميذ الفصل الدراسى الرابع، وهى: »تناخ مع رفاق«، من تأليف »إيالنا فريدا« و»رفقا 
سيلع«، إصدار دار نرش »يسود«، 2000؛ و»مع يشوع«، من تأليف »أفيفاه تريوش« و»بيناه جلر 
طاليتامن«إصدار دار نرش »رخيس ويفنيه«، طبعة جديدة، 2000 )مصادق عليه من وزارة التعليم(؛ 
و»سفر يشوع« من تأليف »داليا سيجف فريح« و»يوناه زيلربمان«، إصدار دار نرش »مودن«. وهى 
كتيبات ينصب اهتاممها عىل اجلوانب العسكرية املتعلقة باألرض بدون تقديم أسئلة حول األخالق 
والعدل؛ وتتجاهل وحشية االحتالل وتربره ىف بعض األحيان)3(. وهنا تكمن اخلطورة احلقيقية.  

2 - املوقف من اآلخر

ب جتاه اآلخر، الذى يصل  ف والتعصُّ تكشف لنا أسفار التوراة وسفر يشوع عن صور التطرُّ
إىل حّد سلب هذا اآلخر حقوقه وآدميته وحياته. 

))(  גליל,גרשון: מי חיבר את ספר יהושוע ?, שם, עמוד 5 .  
 ،(990  ،)794( مرتمجة  كتب  لالستعالمات  العامة  اهليئة  املصريية،  إرسائيل  ساعة  هيوشافات:  هاركابى،    )2(

ص80). 
التعليم ىف إرسائيل، حترير: حجيت  تدريس سفر يشوع واالحتالل، من كتاب: عسكرة  ليفى، جاليا زملانسون:    )3(
الدينية والتارخيية العدد )34(، 2007م، مركز  جور، ترمجة: د. حييى حممد عبد اهلل إسامعيل، سلسلة الدراسات 

الدراسات  الرشقية، جامعة القاهرة، ص 76:75. 
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التمييز ضد هاجر وابنها إمساعيل

عىل  إبراهيم  زوجة  سارة  قدرة  عدم  التكوين  سفر  من  عرش  السادس  اإلصحاح  لنا  يروى 
اإلنجاب، وعرضها هاجر جاريتها املرصية عىل إبراهيم، ومحل هاجر منه، وشعور سارة أهنا قد 
صُغرت ىف عينى هاجر بعد محلها، فشكت ذلك إلبراهيم الذى أذن هلا أن تفعل هباجر ما حيُسن ىف 

عينيها فأذلتها سارة. وهنا نجد أن جزاء هاجر التى محلت من إبراهيم كان اإلذالل.   

الرب هلاجر، وصًفا سلبيًّا، )تكوين  ابنها إسامعيل، فجاء وصفه من خالل كالم مالك  أما 
6)/2)(: »وإنه يكون إنساًنا وحشيًّا. يده عىل كل واحد ويد كل واحد عليه. . . «. وبرغم كون 
إسامعيل هو بكر إبراهيم،  فإن عهد الرب يكون مع إسحاق الذى تلده سارة. أما إسامعيل فله 

بركة الرب بإكثار النسل، )تكوين 7)/8):)2(. 

سفر  من  والعرشين  احلادى  اإلصحاح  ىف  مبلغه  وإسامعيل  هاجر  ضد  ب  التعصُّ بلغ  وقد 
فقالت  يمزح،  إلبراهيم  ولدته  الذى  املرصية  هاجر  ابن  سارة  »ورأت   :)(0:9/2( )التكوين 
إلبراهيم اطُرد هذه اجلارية وابنها. ألن ابن هذه اجلارية ال يرث مع ابنى إسحاق«. وهكذا نجد 
ثم  بوصفه وصًفا سلبيًّا،  أمه  بعد جنني ىف رحم  األوىل، وهو  اللحظة  منذ  إسامعيل  التمييز ضد 

بطرده وإعطاء العهد إلسحاق. 

احلرص على عدم مصاهرة الشعوب األخرى

بنات  من  إسحاق  ابنه  زواج  عدم  عىل  الشديد  إبراهيم  حرص  ىف  البداية  منذ  ذلك  ويظهر 
الكنعانيني. )تكوين 4:3/24(. فتزوج إسحاق رفقة ابنة بتوئيل ابن ملكة امرأة ناحور أخى إبراهيم. 
وقد أنجبت رفقة التوأمني عيسو ويعقوب. وتزوج عيسو من بنات حث، )تكوين35:34/26(، 
 .)(7:(5/27 )تكوين  بحيلة.  عيسو  أخيه  من  الربكة  سلب  ىف  يعقوب  ابنها  رفقة  فساعدت 
وهكذا نجد استبعاد إسامعيل بن إبراهيم من هاجر املرصية، واستبعاد عيسو الذى تزوج من بنات 
كنعان. وبالتاىل كان حرص إسحاق أال يتزوج يعقوب ابنه من بنات كنعان، )تكوين28/ ):2(، 

فتزوج يعقوب من ابنتى البان خاله ليئة وراحيل. 
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ف فى معاملة اآلخر التطرُّ

)أ( ما فعله بنو إسرائيل بشكيم بن محور احلوى ورجال قومه

بنى  مجاعة  نطاق  خارج  هو  من  كل  به  ُيقصد  الذى  اآلخر،  معاملة  ىف  ف  التطرُّ ينعكس 
دينة  التكوين. وهى قصة  الرابع والثالثون من سفر  يروهيا اإلصحاح  التى  احلادثة  إرسائيل، ىف 
ابنة يعقوب من ليئة التى أخذها شكيم بن محور احلوى واضطجع معها وتعّلق هبا وأحبها، وطلب 
والد  محور  وجاء  شديًدا.  غضًبا  غضبوا  وبنوه  يعقوب  علم  وعندما  زوجة.  يتخذها  أن  أبيه  من 
شكيم طالًبا دينة زوجة البنه وعارًضا أن تتم املصاهرة فيام بينهم )تكوين9/34 :0)(، وعرض 
ومحور  شكيم  يعقوب  بنو  فأجاب  )تكوين2/34)(،  كبري،  مهر  دفع  وإخوهتا  أبيها  عىل  شكيم 
أجاب  وبالفعل  )تكوين5/34):6)(.  ذكر  كل  ختان  يتم  أن  وهو  للقبول،  رشًطا  وضعوا  بأن 
محور وابنه طلبهم، )تكوين 24/34(: ». . . واختتن كل ذكر. كل اخلارجني من باب املدينة«. 
ابنا يعقوب ـ شمعون والوى ـ  بينام كانوا هم متوجعني من آالم اخلتان، أخذ  الثالث  اليوم  وىف 
كل واحد سيًفا )تكوين 25/34 :26(: ». . . وأتيا عىل املدينة بأمن وقتال كل ذكر. وقتال محور 
ابنه بحّد السيف. وأخذا دينة من بيت شكيم وخرجا«. وأتى بنو يعقوب وهنبوا املدينة  وشكيم 
الغنم والبقر واحلمري، وأخذوا كل ما ىف احلقل، وسبوا وهنبوا كل ثرواهتم وأطفاهلم ونسائهم وكل 

ما ىف البيوت، )تكوين 27/34 :29(. 

ذلك رغم »أن ما حصل بني شكيم وبني دينة ليس باألمر الغريب وال هو بالعار. فقد كانت 
العادة املتبعة ىف ذلك العرص تقول: إذا عارش رجل فتاة غري متزوجة، وجب عليه التزوج منها. 
فأمسكها  خمطوبة.  غري  عذراء،  فتاة  رجل  وجد  »إذا  تقول  ذاهتا.  التوراة  رشيعة  أكدته  ما  وهذا 
واضطجع معها، فوجدا، يعطى الرجل الذى اضطجع معها ألبى الفتاة مخسني من الفضة، وتكون 
هى زوجة له«. سفر التثنية )28/22(. وشكيم كان عىل استعداد للقيام بأحكام هذا القانون أو 

هذه الرشيعة. . . «))(. 

وحتى مع التسليم ببشاعة فعلة شكيم، فإننا ىف الوقت ذاته ال نجد فيها املرّبر الكاىف لذلك 
العقاب واإلبادة اجلامعية له ولرجال قومه، خاصة بعد أن تم عرض الصلح والرتضية الكاملة، 

))(  كنعان، جورجى: تاريخ هيوه، الدار العربية للعلوم، بريوت ñ لبنان، ص 62. 
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وبعد قبول املصاهرة املرشوطة برشط اخلتان، وهو الرشط الذى تسبب لرجال قومه ىف حالة من 
الضعف واألمل أعجزهتم عن الدفاع عن املدينة وعن أنفسهم. لقد قطعوا معهم عهًدا بنية الغدر 
هبم واستغالل حلظة ضعفهم لالنقضاض عليهم. ومل يقف األمر عند هذا احلّد، حّد قتل الرجال، 
بل لقد كان أشبه بإغارة مجاعة من اللصوص قاموا بالنهب والسلب، وهم ىف وحشية سلوكهم مل 

ف ىف معاملة اآلخر.    يرمحوا طفاًل وال امرأة. وىف تلك احلادثة أقىص درجات التطرُّ

 )ب( ما فعله بنو إسرائيل باملديانيني))(

ورد ىف سفر )العدد 6/25):8)(، أمر الرب ملوسى: »ضايقوا املديانيني وارضبوهم. . . «. 
وقد بّرر هذا األمر بمضايقة املديانيني هلم ىف أمر فغور)2(، وأمر ُكزبى)3( أختهم بنت رئيس ملديان. 
فقام بنو إرسائيل، وفًقا ملا ورد ىف )العدد )3/ 7:))(، بقتل كل ذكر، قتل مخسة ملوك مديان، قتل 
بلعام بن بعور)4(بحّد السيف، كام قاموا بسبى نساء مديان وأطفاهلم، هنبوا مجيع هبائمهم ومواشيهم 
وكل أمالكهم، وأحرقوا مجيع مدهنم بمساكنهم ومجيع حصوهنم بالنار. ورجعوا بالسبى والنهب 
التى عىل أردن  الكاهن وإىل مجاعة بنى إرسائيل إىل عربات موآب  والغنيمة إىل موسى وألعازار 
 )(5/3( )العدد  قائاًل  احلرب  من  القادمني  اجليش  قادة  عىل  موسى  سخط  ذلك  ورغم  أرحيا. 
أمر  الرب ىف  بنات موآب كان سبب خيانة  الزنا مع  ُأنثى حّية«. ذلك ألن  أبقيتم كل  . . هل   .«
فغور. وأمرهم موسى قائاًل )العدد )7/3):8)(: »فاآلن اقتلوا كل ذكر من األطفال، وكل امرأة 
وكانوا  واحلجاز.  وفلسطني  مرص  بني  الواقعة  النقب  صحراء  منطقة  ىف  يقيمون  كانوا  البدو  من  قوم  املديانيون:   )((
يعملون بالزراعة والرعى والتجارة. وهم ينتسبون- بصلة قربى- إىل إبراهيم )حسب التوراة(. وقد تعاونوا مع 

املوآبيني ضد العربيني، كام هامجوهم فيام بعد. )محاد، أمحد )د(: مرجع سابق، ص 79(. 
أمر فغور: وفًقا للعدد )25/):3(: عندما أقام بنو إرسائيل ىف شطيم بدءوا يزنون مع بنات موآب. وأكلوا من ذبائح   )2(

آهلتهم وسجدوا آلهلتهم وتعّلق بنو إرسائيل ببعل فغور. فغضب الرب عىل إرسائيل. 
أمر ُكزبى: وفًقا للعدد )8:6/25(: جاء رجل من بنى إرسائيل يدعى زمرى، وقّدم إىل إخوته امرأة مديانية تدعى   )3(
ُكزبى بنت رئيس ملديان أمام عينى موسى وأعني مجاعة إرسائيل لدى باب خيمة االجتامع. فلام رأى ذلك فينحاس 
بن ألعازار بن هارون الكاهن أخذ ُرحمًا بيده ودخل وراء الرجل اإلرسائيىل إىل القّبة وطعن كليهام الرجل اإلرسائيىل 

واملرأة ىف بطنها.    
بلعام بن بعور الذى قتلوه ىف مجلة من قتلوا، كان نبى املؤابيني، عىل رواية التوراة. وقد أبى هذا النبى الكنعانى أن   )4(
يرضخ ألوامر ملكه. وبارك بنى إرسائيل بداًل من أن يلعنهم كام طلب إليه امللك. فاشتعل غضب ملك موآب باالق 
بنو  وعندما هجم   .)(0/24 )عدد  باركتهم«  قد  أنت  ذا  وهو  دعوتك،  أعدائى  »لتشتم  لبلعام:  وقال  صفور  بن 
إرسائيل عىل مديان قتلوه. وكأن قتله كان جزاء مباركته هلم. أو كان دلياًل عىل تأّصل روح اجلحود والغدر ىف نفوس 

بنى إرسائيل«. راجع العدد اإلصحاحات 23:22. )كنعان، جورجى: مرجع سابق، ص 69(.  
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عرفت رجاًل بمضاجعة ذكر اقتلوها، لكن مجيع األطفال من النساء اللواتى مل يعرفن مضاجعة ذكر 
أبقوهن لكم حّيات«. 

واملالحظ أن واقعة »تعّلق إرسائيىل))( ببغى من مديان، استطاعت أن تغويه مع بعض الشبان 
اإلرسائيليني حتى جعلتهم يسجدون لبعلها، ويضاجعوهنا ىف خيمة االجتامع- بيت رهبم هيوه، 
قد جّرت اإلبادة والتدمري عىل مديان كلها، رغم أن الكاهن الشاب قد وثب عىل الشاب والبغى 
وقتلهام. أما بغى أرحيا فقد أمر هيوه )الرب( بإبقائها حّية، وإفناء مجيع أهل أرحيا. وليس ىف أسفار 
التوراة ما يشري إىل أى موقف عدائى بني موسى وبني أهل مديان. فهل كانت املرأة املديانية هى 
السبب ىف الغزو والفتك والسلب والسبى والتدمري بقسوة وحشية وعنف بربري؟. . . وجدير 
قتله أحد املرصيني. فاحتضنه  بالذكر أن موسى كان قد جلأ إىل مديان حني هرب من مرص بعد 
ابنتـه، وعـاش موسـى ىف بيت محـيه إىل حـني عـودته  رعـوئيل كاهـنها وراعيـها، وزّوجه من 

إىل مرص...«)2(. 

وتعكس هاتان احلادثتان )حادثة شكيم، وحادثة املديانيني( مستويات خمتلفة من التعامل: 

فيها األمر  التى صدر  املواضع  تعّددت  الذكور. وقد  التامة لكل  نجد »اإلبادة  الذكور:  مع 
ومع اإلناث:  بإبادة ذكور األعداء من الرجال واألطفال، ىف )التثنية 6/3(، و )التثنية 34/2(. 
)العدد  اقتلوها«  ذكر  بمضاجعة  رجاًل  عرفت  امرأة  »وكل  والقتل.  السبى  بني  ما  األمر  تأرجح 
)7/3)(، )تثنية 34/2(، و )تثنية 6/3(. ىف حني يسمح باستبقاء األطفال من البنات عىل قيد 

احلياة )العدد )8/3)(.  

إغفال املعيار األخالقى فى التعامل مع اآلخر

عندما يتعّلق األمر باآلخر، فال نجد ضابًطا أخالقيًّا أو معياًرا ثابًتا للتعامل معه، بل يتم تطويع 
املواقف وسوق املربرات لتربير التعدى عىل حقوقه أو ممتلكاته. يروى لنا اإلصحاح الثالث من 
سفر )اخلروج 3/)22:2(: »وُأعطى نعمة هلذا الشعب ىف عيون املرصيني، فيكون حينام متضون 
أنكم ال متضون فارغني. بل تطلب كل امرأة من جارهتا ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب 

املقصود بـ »إرسائيىل« هنا، من مجاعة بنى إرسائيل.  )((
)2(  كنعان، جورجى: تاريخ هيوه، مرجع سابق، ص 69:67. 
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)اخلروج  ىف  األمر  ذلك  ذكر  ويتكّرر  املرصيني«.  فتسلبون  وبناتكم  بنيكم  عىل  وتضعوهنا  وثياًبا 
))/2(، ىف أمر الرب ملوسى أن »تكّلم ىف مسامع الشعب أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل 
أمتعة  املرصيني  بنو إرسائيل من  وبالفعل، طلب  وأمتعة ذهب«.  أمتعة فضة  امرأة من صاحبتها 

الفضة والذهب والثياب وأعاروهم، فسلبوا املرصيني، كام جاء ىف )اخلروج 2)/36:35(. 

قبول  بدليل  إرسائيل  وبنى  املرصيني  بني  طيبة  كانت  العالقات  أن  عىل  سبق  مما  ونستدل 
املرصيني أن يعريوهم، وبدليل استخدام كلمة »صاحبه«، »صاحبتها«، كام يدل ذلك عىل الغدر 
واخلداع من جانب بنى إرسائيل، وعدم حفظ األمانة، بل جيسد هذا املوقف خيانة الثقة واألمانة. 

شرائع التعامل مع الشعوب األخرى
ركيزة  تعّد  التى  الترشيعات  من  جمموعة  عىل  التثنية،  سفر  وبخاصة  التوراة  أسفار  تشتمل   
هذه  وتدعو  اآلخر.  مع  تعاملها  ىف  املتطّرفة  الدينية  اليهودية  اجلامعات  عليها  ترتكز  أساسية 

الترشيعات إىل: 

1- طرد ورضب وحتريم الشعوب األخرى: ورد ىف سفر التثنية )7/):2(: »متى أتى بك الرب 
احلثيني  أمامك،  من  كثرية  شعوًبا  وطرد  لتمتلكها،  إليها  داخل  أنت  التى  األرض  إىل  إهلك 
أكثر  شعوب  سبعة  واليبوسيني  واحلويني  والفرزيني  والكنعانيني  واألموريني  واجلرجاشيني 
وأعظم منك ودفعهم الرب إهلك أمامك ورضبتهم فإنك حُتّرمهم«. وقد تكّرر األمر بطردهم 

ىف اخلروج )23/)3، 33/23(. 

2- حمو اسم ملوكهم: ورد ىف سفر التثنية )24/7(: »ويدفع ملوكهم إىل يدك فتمحو اسمهم من 
حتت السامء«. 

وقد وجدنا ىف سفر يشوع جتسيد هذا األمر، فيام فعله يشوع بملك عاى، )يشوع 29/8(: 
عّلقه عىل اخلشبة إىل املساء وعند الغروب أمر بإنزال جثته وطرحها عند مدخل املدينة »وأقاموا 
أورشليم،  ملك  اخلمسة:  األموريني  بملوك  يشوع  فعله  وما   .»  .  . عظيمة.  حجارة  ُرمجة  عليها 
مقيدة.  مغارة  ىف  اختبئوا  الذين  عجلون  وملك  خليش،  وملك  يرموت،  وملك  حربون،  وملك 
الذين  احلرب  رجال  قواد  وأمر  إرسائيل  رجال  كل  ودعا  املغارة،  من  بإخراجهم  يشوع  أمر  إذ 
 ،)24/(0 )يشوع  أمرهم  ما  ففعلوا  امللوك،  هؤالء  أعناق  عىل  أرجلهم  يضعوا  أن  معه،  ساروا 
وىف ذلك األمر إذالل هلؤالء امللوك. ثم خيربنا نص السفر أن يشوع قد رضهبم وقتلهم وعّلقهم 
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عىل مخس خشب حتى املساء، وعند غروب الشمس أمر بإنزاهلم وطرحهم ىف املغارة التى اختبئوا 
فيها ووضعوا حجارة كبرية عىل فم املغارة. )يشوع 0)/27:26(. وما فعله يشوع أيًضا بملك 
حاصور، وملك مادون، وملك شمرون، وملك أكشاف: يشوع )))/ 2:8)(: عرقب خيلهم 

وأحرق مركباهتم بالنار، أخذ مدهنم ورضهبم بحّد السيف. 

3-النهـى عـن قطـع عهـد معهـم أو الشفقـة علـيهم: التثــنية )2/7(: »ال تقطـع هلـم عـهًدا 
وال تشفق عليهم«))(. 

بالنـار:  متاثيلـهم  وإحـراق  سـوارهيم  وقطـع  أنصـاهبم،  وكسـر  مذابحـهم،  هبـدم  األمـر   -4
التثنية )5/7(. 

كيفية  حتّدد  احلرب،  بقانون  خاصة  ترشيعات  العرشون«  اإلصحاح  التثنية،  »سفر  ىف  ورد   -5
التعامل مع املدينة التى تقبل بالصلح، والصلح هنا هو قبوهلا دخول بنى إرسائيل إليها، دون 
أن تتخذ موقف احلرب، وكيفية التعامل مع املدينة التى مل تقبل بالصلح. ويمكننا أن نرصد 

مستويات التعامل عىل النحو التاىل: 

  )أ(- التسخري واالستعباد ألبناء املدينة التى تقبل بالصلح: التثنية )0/20):))(. 

 )ب(- احلصار ورضب الذكور بحّد السيف واغتنام النساء واألطفال والبهائم وكل ما ىف املدينة 
ىف حالة املدن البعيدة )ليست من مدن الشعوب التى يرغب بنو إرسائيل ىف اغتنامها ألنفسهم( 

التى مل تقبل بدخول بنى إرسائيل إليها، واختذت موقف احلرب. التثنية )2/20):4)(. 

 )جـ(- اإلبادة والتحريم ملدن الشعوب التى يرغب بنو إرسائيل ىف اغتنام أرضها ألنفسهم: التثنية 
)6/20):20(: »فال تستبق منها نسمة ما. بل حتّرمها حترياًم. . . « أما بالنسبة لألشجار التى 
يأكل منها فال يقطعها، أما الشجر الذى ال يؤكل منه »فإياه تتلف وتقطع وتبنى حصنًا عىل 

املدينة التى تعمل معك حرًبا حتى تسقط« )تثنية 20/20(. 

6-عدم مصاهرة الشعوب األخرى: التثنية )3/7(: »وال تصاهرهم. بنتك ال تعط البنه وبنته ال 
تأخذ البنك«. وجاء التحذير من مصاهرة الشعوب األخرى ىف يشوع )2/23):3)(. 

تكرر األمر ذاته ىف اخلروج )32/23(: »ال تقطع معهم وال مع آهلتهم عهًدا«.   )((
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وىف مرحلة الحقة، وخطوة أخرى نحو كراهية الشعوب األخرى، نجد دعوة عزرا إىل تطليق 
األجنبيات، وذلك بعد أن وجد أن بنى إرسائيل والكهنة والالويني قد اختذوا ألنفسهم وبنيهم 
واملوآبيني  والعمونيني  واليبوسيني  والفرزيني  واحلثيني  الكنعانيني  من  األرض  بنات شعوب  من 
واملرصيني واألموريني )عزرا 9/):2(: ». . . واختلط الزرع املقدس بشعوب األراىض. وكانت يد 
الرؤساء والوالة ىف هذه اخليانة أواًل«. وذلك بام خيالف رشيعة الرب، فكان احلل، عزرا )0)/3(: 
»فلنقطع اآلن عهًدا مع إهلنا أن نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن. . . «. فقام عزرا واستحلف 

رؤساء الكهنة والالويني وكل إرسائيل أن يعملوا حسب هذا األمر فحلفوا )عزرا0)/6(. 

اخلامس  اإلصحاح  لنا  يكشف  واستعبادهم:  األخرى  الشعوب  أبناء  من  العبيد  اقتناء   -7
والعرشون من سفر الالويني، عن معيارين خمتلفني للتعامل مع العبيد. فهو يميز بني العبيد 
العبد  بمعاملة  يأمر  فهو  إرسائيل.  بنى  مجاعة  من  العبيد  وبني  األخرى،  الشعوب  أبناء  من 
من بنى إرسائيل معاملة األجري، الذى يقوم باخلدمة إىل سنة اليوبيل))(، ثّم خيرج بعدها هو 
وبنوه معه ويعود إىل عشريته. وينهى عن التسلط عليه بعنف. )الويني 39/25: 43(. أما 
بالنسبة للعبيد من أبناء الشعوب األخرى، فهو يأمر بالتعامل معهم باعتبارهم ملًكا وإرًثا هلم 

وألبنائهم، ويدعو إىل استعبادهم إىل األبد. )الويني 46:44/25(. 

أما ىف حالة إذا بيع فرد من مجاعة بنى إرسائيل للغريب، أو لنسل عشرية الغريب فُيسمح له 
بعد بيعه بفكاك )الويني 49:48/25(. وإن مل ُيفك خيرج ىف سنة اليوبيل هو وبنوه معه. وتكون 
معاملته معاملة األجري وال يتسلط عليه بعنف. )الويني 54:53/25(. وهكذا، نجد ىف املوقفني 

السابقني صورة واضحة للتمييز ضد اآلخر واعتباره ىف مرتبة أدنى. 

8-اإلقراض بالربا: ينهى الترشيع الوارد ىف سفر التثنية )9/23):20(، عن التعامل بالربا داخل 
مجاعة بنى إرسائيل ويبيح التعامل بالربا مع األجنبى. 

9-ال يطبق حكم اإلبراء من الدين عىل األجنبى: وفًقا للترشيع الوارد ىف التثنية )5)/):3(، تتم 
إلراحتها«.   األرض  »تبوير  معناها  العربية  »شميطاه«  وكلمة  שמיטה(  שנת  )بالعربية  السبتية  اليوبيل :السنة  سنة   )((
وجاء ىف العهد القديم، ىف سفر الالويني وىف مواضع أخرى، أن اإلله يأمر شعبه بأن يزرع األرض ست سنوات عىل 
أن يرحيها ىف السنة السابعة. وكل ما ينمو عىل األرض ىف هذه السنة يصبح ملًكا مشاًعا للجميع حُيّرم االجتار فيه، كام 
تصبح كل الديون بني اليهود وكأهنا ُوفيت وُدفعت، كام حُيّرر العبيد اليهود ىف هذه السنة. )املسريى، عبد الوهاب 

)د(: مرجع سابق، ص )9(. 
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عملية اإلبراء من الدين، أى عدم املطالبة بالدين ىف آخر سبع سنني. ويطّبق ذلك داخل مجاعة 
بنى إرسائيل فقط، أما األجنبى فال يطّبق عليه حكم اإلبراء وُيطالب بالدين. 

10-النهى عن تولية رجل أجنبى ملًكا عىل بنى إرسائيل: التثنية )7)/5)(:  ». . . ال حيل لك أن 
جتعل عليك رجاًل أجنبيًّا ليس هو أخاك«. 

اخلروج  سفر  ىف  الوارد  الترشيع  ينص  الفصح:  طعام  ىف  باملشاركة  للغريب  السامح  11-عدم 
)2)/45،43( عىل عدم السامح للغريب والنزيل واألجري باألكل من طعام الفصح. كذلك 
عدم السامح لألجنبى بتناول ُقدس )الويني0/22)(: »كل أجنبى ال يأكل قدًسا. نزيل كاهن 
تأكل من رفيعة  ابنة كاهن لرجل أجنبى فال  ُقدًسا«؛ كذلك »إذا صارت  يأكلون  وأجريه ال 

األقداس«. )الويني 2/22)(. 

التمييز ضد اآلخر، سواء أكان ذلك ىف وضع  وتعكس مجلة الترشيعات السابقة، حالة من 
احلرب، أم السلم.          

3- مفهوم االختيار

لبنى إرسائيل، ىف اعتقادهم، ومتييزه هلم عىل سائر الشعوب،  الرب  لقد كان ملفهوم اختيار 
ق إىل مفهوم  التطرُّ الذات واالستعالء عىل سائر الشعوب. وعند  انعكس ىف تضخيم  الذى  أثره 
االختيار ال يسُعنا إال أن نتساءل عن معنى االختيار، سبب االختيار، وما الذى يرتتب عىل هذا 

االختيار؟ وهل هناك جانب آخر ىف االختيار غري التمييز والتفضيل؟

تعّد فكرة اختيار الرب لبنى إرسائيل، فكرة رئيسية ىف اليهودية »تشري إىل اختيار الرب لبنى 
إرسائيل ليكونوا له شعًبا. وتظهر هذه الفكرة عّدة مرات ىف التوراة. فقد ورد ىف سفر )اخلروج 
9)/6:5(: »فاآلن إن سمعتم لصوتى وحفظتم عهدى تكونون ىل خاصة من بني مجيع الشعوب. 
فإن ىل األرض. وأنتم تكونون ىل مملكة كهنة وأمة مقدسة«. )التثنية 0)/5)(: »ولكن الرب إنام 

التصق بآبائك لُيحبهم فاختار من بعدهم نسلهم الذى هو أنتم فوق مجيع الشعوب. . . «. 

ا بجامعة  وينطوى مفهوم االختيار، عىل فكرة التخصيص: ختصيص هيوه )الرب( إهلًا خاصًّ
األحبار  جعله  أو  نفسه  من  جعل  )إبراهيم(،  ألبرام  )الرب(،  هيوه  تكّشف  فمنذ  إرسائيل.  بنى 
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الرب  تكّلم  فإليه  إرسائيل.  بنو  إليه  ينتسب  الذى  األب  بأبرام  ا  خاصًّ إهلًا  التوراة،  حّرروا  الذى 
)تكوين2)/)(، ومعه وحده قطع الرب ميثاًقا )تكوين 5)/8)( وأقام عهًدا وقال له: »أجعل 
نسل  العهد  يشمل  أن  عىل  معه  العهد  وكّرر   .)4/(7(  ،)2/(7 )تكوين  وبينك«  بينى  عهدى 
مرتبًطا  األوىل  األسفار  ىف  الرب  وظل   .)7/(7 )تكوين  الدهر  آخر  وإىل  إرسائيل،  بنى  أبرام- 
بإبراهيم معّرًفا ومضاًفا: تكوين )2/24)(، )42/24(، )24/26(. وبعد خروج بنى إرسائيل 
إله  أبيك،  إله  أنا  قال:  الثالثة. فحني ظهر ملوسى«  باآلباء  ارتباطه  يعلن عن  راح هيوه  من مرص 
الثالثة صار يعلن عن  باآلباء  ارتباطه  إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. )خروج 6/3(. ومع 
له، هكذا  »قاال  بنى إرسائيل. فحني دخل موسى وهارون عىل فرعون  ا بجامعة  إهلًا خاصًّ نفسه 
أسمع  حتى  هيوه  هو  من  فرعون:  فقال  الربية.  ىف  ىل  ليعيدوا  شعبى  أطلق  إرسائيل:  إله  يقول 
لقوله؟.. . فقاال: إله العربانيني...« )خروج 5/):3(. وظل تعريف حمّررى التوراة ليهوه عىل أنه 

»إله العربانيني إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إله آبائنا. إله إرسائيل«))(. 

شعبه  ليصبحوا  هلم  واختياره  إرسائيل  لبنى  الرب  »مباركة  إىل  تشري  التى  املواضع  وتتعّدد 
املختار، ووعده هلم بأن يصبحوا أمة عظيمة. . . ىف التكوين )9/ 26:25(، والتكوين )2)/3:2(، 
والتكوين )4/26(، والتكوين )4/28)( تتحّدث عن وعد الرب ليعقوب بأن يكثر نسله كرتاب 
األرض. وىف سفر اخلروج )9)/6:5( يعد الرب موسى أن يكون بيت يعقوب شعبه. وىف سفر 
 .  . وصاياه.  اتبعوا  إذا  عليهم  بركاته  حتّل  بأن  إرسائيل  لبنى  الرب  وعد   )26:3/26( الالويني 
ويشري املفرّس اليهودى املعروف الربانى سليامن إسحاق املعروف براشى)2(- والذى يعتربه اليهود 
من أشهر مفرسى التوراة ىف العصور الوسطى- . . . إىل أن كل آية من تلك املجموعة من اآليات 

حتمل بركات الرب آلباء األمة ودعوة لبنى إرسائيل بأن يصبحوا أمة عظيمة«)3(.  

ا  ا بجامعة بنى إرسائيل، أفرد اجلامعة باملقابل )شعًبا( خاصًّ وحني أفرد موسى هيوه إهلًا خاصًّ
بيهوه. ومن هنا ظّل هيوه خياطبهم بلسان موسى بمثل قوله »اختذكم ىل شعًبا، وأكون لكم إهلًا« 
)خروج 7/6(. وتكّررت الفكرة نفسها)4( )خروج 9)/5(، )التثنية 8/26)(: »وواعدك هيوه 

))(  كنعان، جورجى: تاريخ هيوه، مرجع سابق، ص 66):67). 
هو رابى شلومو بن إسحاق: 040)- 096)م، وهو معروف بـ »راشى« اختصاًرا السمه باختاذ احلرف األول من   )2(

بداية كل اسم، وهو أسلوب كان متبًعا ىف العصور الوسطى. )ناظم، منى )د(: مرجع سابق، ص69(. 
)3(  ناظم، منى )د(: املسيح اليهودى، مرجع سابق، ص 69(. 

تكّررت ىف الويني )2/26)(،  تثنية )3/29)(.   )4(
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لنسلهم من  إهلًا  باجلامعة  اإلله اخلاص  يكون  أن  الطبيعى  ا«، ومن  له شعًبا خاصًّ تكون  أن  اليوم 
بعدهم أيًضا )تكوين 7)/7(. ومن الطبيعى أيًضا أن تكون اجلامعة اخلاصة باإلله )شعًبا( خمتاًرا 
من بني الشعوب سائرها. ولذلك يقول هيوه بلسان موسى »وقد اختارك الرب لكى تكون له شعًبا 

ا فوق مجيع الشعوب الذين عىل وجه األرض« )تثنية 4)/)())(.  خاصًّ

سبب االختيار
والواقع، أنه بالرجوع إىل أسفار التوراة، وهى األسفار التى بدأ فيها االختيار، نجدها تؤّكد 
التى  املحبة  بنى إرسائيل، وهى  الرب آلباء  أكثر من موضع أن أساس هذا االختيار هو حمبة  ىف 
ترتب عليها اختياره األبناء من بعدهم. التثنية )37/4(: »وألجل أنه أحب آباءك واختار نسلهم 
من بعدهم أخرجك بحرضته القوية العظيمة من مرص«. ويتكّرر املعنى ذاته ىف التثنية ))/8:7(: 
سائر  من  أقل  ألنكم  واختاركم  بكم  الرب  التصق  الشعوب  سائر  من  أكثر  كونكم  من  »ليس 

الشعوب. بل من حمبة الرب إياكم وحفظه القسم الذى أقسم آلبائكم. . . «. 

أوالده  إال ألهنم  وباركهم،  ما جعلهم شعبه اخلاص، واختارهم،  )الرب(  أن هيوه  »ويبدو 
وأحباؤه؛ جاء ىف سفر اخلروج )24/4(: »هكذا يقول الرب: إرسائيل ابنى البكر«. ويقول موسى 
ىف سفر التثنية )4)/)( خماطًبا بنى إرسائيل: »أنتم أوالد للرب إهلكم«. . . وبحكم اختياره هلم 

قاسموه قدسيته)2(خروج ))3/3)(: ». . . لتعلموا أنى أنا الرب الذى ُيقّدسكم«)3(. 

ولكن أمل يكن هناك جانب آخر ىف االختيار غري التمييز والتفضيل؟  يعرض لنا اإلصحاح 
إرسائيل،  وبنى  الرب  بني  العالقة  ر  تطوُّ  )(9:(7/26 )التثنية  سفر  من  والعرشون  السادس 
الرب  متبادلة بني  تبلورت ىف صورة وعود  التى  العالقة  وهى  ودخوهلا ىف خصوصية شديدة)4( 
فرائضه  إهلًا وأن تسلك ىف طرقه وحتفظ  يكون لك  أن  اليوم  الرب  »قد واعدت  وبنى إرسائيل: 
ا. . . وأن جيعلك  ووصاياه وأحكامه وتسمع لصوته. وواعدك الرب اليوم أن تكون له شعًبا خاصًّ

))(  كنعان، جورجى: تاريخ هيوه، مرجع سابق، ص  67):68).         
ويتكّرر املعنى ذاته ىف عدة مواضع اخلروج )9)/6(، الويني )9)/)(، )7/20(، )26/20(، التثنية )6/7(.     )2(

)3(  كنعان، جورجى: مرجع سابق، ص 69). 
وترجع هذه اخلصوصية الشديدة ىف العالقة بني الرب وبنى إرسائيل، والتى تظهر ىف سفر التثنية أو املصدر التثنوى،   )4(
إىل حقيقة أن هذا السفر ترجع كتابته إىل فرتة متقدمة، حيث » ُأدخل ىف صميم التوراة سنة )62 ق.م ضمن برنامج 
اإلصالح والتطوير الذى عمله امللك يوشياهو، أما كتابته فرتجع إىل حكم امللك اليهودى »منشه« ومن هنا يعود هذا 
املصدر »التثنوي« إىل القرن السابع قبل امليالد« . )جنزبرج، لويس: قصص اليهود، ترمجة د. مجال الرفاعى، املجلس 

األعىل للثقافة، العدد 465، ط)، عام 2002، ص 3)(.  
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القبائل. . . وأن تكون شعًبا مقدًسا للرب إهلك. . . «. وعود متبادلة: حفظ  مستعلًيا عىل مجيع 
للوصايا واألحكام يقابله شعب مقدس مستعٍل عىل مجيع الشعوب.      

عّدة  ىف  تكّررت  التى  والعقاب،  الثواب  نظرية  يلغ  مل  االختيار  مفهوم  أن  املؤكدة  واحلقيقة 
مواضع: يعرض لنا سفر الالويني )3:3/26)( ثواب وجزاء حفظ وصايا الرب، وىف اإلصحاح 
ذاته )4/26):39( عقاب عدم العمل هبذه الوصايا. ونجد أن جزاء حفظ الوصايا واألحكام 
هو طرد الشعوب األخرى، وامتالك أرضهم كام ورد ىف )التثنية ))/24:23(: »يطرد الرب مجيع 
هؤالء الشعوب من أمامكم فرتثون شعوًبا أكرب وأعظم منكم. كل مكان تدوسه بطون أقدامكم 
يكون لكم. من الربية ولبنان. من النهر هنر الفرات إىل البحر الغربى يكون ختمكم«. وتتكّرر فكرة 

الثواب والعقاب ىف عدة مواضع))(. 

وقد محلت نظرية الثواب والعقاب ىف طياهتا مفهوم االختيار، ولكن بمعنى خمتلف، أال وهو 
اختيار بنى إرسائيل بني طريقني: أحدمها يقود للحياة واخلري، واآلخر يقود للموت والرّش، أحدمها 
يقود للربكة واآلخر للعنة: الربكة ىف سامع وصايا الرب، واللعنة إذا مل يسمعوا لوصاياه )التثنية 
))/28:26(. وعليهم االختيار، كام ورد ىف التثنية )9/30)(: ». . . قد جعلت قدامك احلياة 

واملوت. الربكة واللعنة. فاخرت احلياة لكى حتيا أنت ونسلك«. 

التى تستحق جائزة  الباّرة  بنو إرسائيل اجلامعة  الثواب والعقاب، هل كان  وىف ضوء نظرية 
الرب، وامتالك األرض؟ ورد ىف التثنية )6:4/9(: »ال تقل ىف قلبك حني ينفيهم الرب من أمامك 
يطردهم  الشعوب  هؤالء  إثم  وألجل  األرض.  هذه  ألمتلك  الرب  أدخلنى  بّرى  ألجل  قائاًل: 
أولئك  إثم  بل ألجل  أرضهم  لتمتلك  تدخل  قلبك  بّرك وعدالة  ليس ألجل  أمامك.  الرب من 
الشعوب... ولكى يفى بالكالم الذى أقسم الرب عليه آلبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فاعلم 

أنه ليس ألجل بّرك يعطيك الرب إهلك هذه األرض لتمتلكها ألنك شعب صلب الرقبة«. 

وعليه، فسبب امتالك األرض وفًقا ملا ورد ىف الفقرات السابقة، هو إثم الشعوب األخرى، 
والوفاء بقسم الرب آلبائهم. فإذا نظرنا إىل تأكيده عىل أن بنى إرسائيل ليسوا اجلامعة البارة، فيكون 

علينا ىف املقابل استبعاد فكرة إثم الشعوب األخرى. 

وتضخيمها  اليهودية  الذات  حول  التمحور  إىل  ىف سعيه  التوراتى،  »اخلطاب  أن  واملالحظ 
التثنية )8/6):9)(، )2/7):6)(، )5)/6(، )))/4):5)(.    )((
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)شعب اهلل املختار( و )اخلصوصية اليهودية( قام بنفى اآلخر واستبعاده متاًما من الصورة وهذا ىف 
حّد ذاته شكل من أشكال التحيُّز«))(. 

د وعصيان بنى إرسائيل)2(. وعىل  ذلك حيث متتلئ أسفار اخلروج، والتثنية والعدد بمظاهر مترُّ
سبيل املثال ال احلرص، ما ورد ىف سفر اخلروج )32/):6( عن عبادهتم العجل، وما ورد ىف سفر 
العدد )4)/4:2( عن تذمرهم عىل موسى وهارون واقرتاح تعيني رئيس يرجع هبم إىل مرص. وهو 
األمر الذى ترتب عليه عقاب الرب هلم بحرماهنم من دخول أرض كنعان أربعني عاًما، وفًقا ملا 
ورد ىف العدد )4)/35:29(. وهو العقاب الذى تم تفسريه عىل أساس فكرة التجربة واالختبار 
)التثنية 2/8(: ». . . سار بك الرب إهلك هذه األربعني سنة ىف القفر لكى يذلك وجُيّربك ليعرف 

ما ىف قلبك، أحتفظ وصاياه أم ال«. 

وهو االختبار الذى كان موسى عىل علم بعدم قدرهتم عىل النجاح فيه، استناًدا إىل تارخيهم 
التثنية )24/9(: »قد كنتم  للرب،  الدائم  أّكد موسى عىل عصياهنم  فقد  بالعصيان:  معه احلافل 
تعصون الرب منذ يوم عرفتكم«. كام كان موسى عىل علم بفسادهم وزيغهم بعد موته ولذلك 
أمرهم بوضع كتاب التوراة بجانب تابوت عهد الرب ليكون شاهًدا عليهم، مثلام ورد ىف التثنية 
))27:26/3(. ولذلك كان حتذير يشوع لبنى إرسائيل من عبادة آهلة الشعوب األخرى، حتى ال 

يغضب عليهم الرب. يشوع )6/23)(، )7:6/23(، )20/24(. 

وخيتلف مفهوم االختيار عىل مدار أسفار موسى اخلمسة، من اختيار مطلق عىل أساس حمبة 
الرب آلباء بنى إرسائيل، والوفاء بقسمه آلبائهم، إىل اختيار مرشوط بحفظ وصايا الرب وأحكامه، 
التى  الثواب والعقاب  ثّم وجدنا فكرة  الرب وبنى إرسائيل.  متبادلة بني  وظهر ىف صورة وعود 
انطوت أيًضا عىل مفهوم االختيار، ولكن هذه املرة اختيار مجاعة بنى إرسائيل بني طريقني: طريق 
حفظ التوراة الذى يقود إىل الربكات، وطريق عدم العمل بوصايا الرب، والذى يقود بدوره إىل 
اللعنات. ويعود هذا االختالف إىل اختالف املصادر، فالعهود املطلقة تنسب إىل املصدر اليهوى 

والعهود املرشوطة تنسب إىل املصدر اإللوهيمى، واملصدر التثنوى مجع بني االثنني.    

أكـثر  شـكاًل  وأخذ  التلمود،  أحبار  يد  عىل  الحقة  مرحلة  ىف  تطّور  قد  املفهوم  هذا  ولكن 
فا وعنرصية.    تطـرُّ

       *   *   *
))( محاد، أمحد )د(: تاريخ اليهود، مرجع سابق، ص 7. 

)2(  اخلروج )5/)2(، )4)/)):2)(، )5)/24:22(، )6)/):3(، )7)/):4(. 
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ǺǱƘƦǩƗ ƤƮƜǮǩƗ

 ƘǲǂǮǩƗ ƟƘǖǽƸǂơ Ǻǝ ǛŲƸǎƢǩƗ ƸǵƘǒǭ

ف شائعة ومستمرة عىل مدى عصور الطائفة اليهودية، وتظهر فيام صدر عنها  إن مظاهر التطرُّ
من ترشيعات؛ ولذا رأيت الرجوع إىل جمموعة من األحكام والترشيعات الواردة ىف القسم الرابع 
من أقسام املشنا، »نزيقني« »נזיקין« )األرضار(. وقد اخرتُت هذا القسم حتديًدا ملا اشتمل عليه من 

أحكام عقوبات وترشيعات تلقى الضوء عىل طبيعة العالقة بني اليهودى وغري اليهودى. 

بناء موقفه  املتطّرف ىف  اليهودى  الفكر  إليهام  ويعالج هذا املبحث قضيتني رئيسيتني، يستند 
من اآلخر، ومها: 

تزكية الذات اليهودية.  Čـ 

املوقف من غري اليهودى ىف ضوء الترشيعات اخلاصة بالتعامل مع غري اليهود.  čـ 

: تزكية الذات اليهودية  أوالاً

تعّددت الترشيعات التى تؤّكد عىل تزكية الذات اليهودية، وأفضلية بنى إرسائيل باعتبارهم 
سائر  بني  من  الرب  اختاره  الذى  الشعب  فهم  »التوراة«.  الرب  هدية  تلقوا  الذين  الرب،  أبناء 
الشعوب؛ ولذلك فرض عليهم، ىف اعتقادهم، عدًدا أكرب من الوصايا يفوق ما فرضه الرب عىل 

الشعوب األخرى. 

ورد ىف الباب التاسع »אבות« »اآلباء«، من القسم الرابع من أقسام املشنا »نزيقني« »נזיקין« 
)الرب(،  صورة  عىل  ُخلق  الذى  اإلنسان  أحب  »ما  يقول  كان  أنه  عقيبا  رابى  عن  )األرضار(، 
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وتنكشف له هذه املحبة الزائدة؛ ألنه ُخلق عىل صورة )الرب(، حيث ورد: »ألن اهلل عىل صورته 
هلم  وتنكشف  الرب،  أبناء  ُلّقبوا  الذين  إرسائيل،  بنى  أحب  ما   .)6/9( تكوين  اإلنسان«  عمل 
ما  »تثنية )4)/)(.  إهلكم«  للرب  أبناء  »أنتم  الرب، حيث ورد  أبناء  ُلّقبوا  الزائدة؛ ألهنم  املحبة 
أحب بنى إرسائيل الذين ُأعطوا الوعاء الثمني )التوراة(، وتنكشف هلم هذه املحبة الزائدة؛ ألهنم 
ترتكوا  تعلياًم صاحلًا فال  أعطيتكم  العامل، حيث ورد: »ألنى  ُخلق  به  الذى  الثمني  الوعاء  ُأعطوا 

رشيعتى« )األمثال 2/4(«))(. 

يرى رابى عقيبا متييز بنى إرسائيل عىل أساس ما ورد ىف فقرات املقرا  باعتبارهم »أبناء الرب«، 
الذين ُأعطوا رشيعة الرب )التوراة(، وهى الرشيعة التى هبا ُخلق العامل ىف رأيه. 

والسؤال الذى يفرض نفسه، ملاذا اختار الرب بنى إرسائيل حتديًدا من بني شعوب العامل؟ 
وهو التساؤل الذى يظهر بصورة واضحة ىف كتابات الربانيم )احلاخامات(. وقد رأى رابى موشيه 
لبنى إرسائيل ال يرجع إىل  الرب  بـ »الرمبام«، أن سبب اختيار  املعروف اختصاًرا  بن ميمون)2( 
وأيًضا  خاصة،  وملكات  )چينية(،  تكوينية  بصفات  يتمتعون  ال  فهم  »نوعية«،  أو  عددية،  كثرة 
)التثنية  ليس ألهنم جديرون هبذا االختيار، لكن فضل اآلباء هو سبب االختيار؛ حيث ورد ىف 
8:7/7(: »ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم ألنكم أقل من 

سائر الشعوب. بل من حمبة الرب إياكم وحفظه القسم الذى أقسم آلبائكم...«)3(. 

ولكن، ماذا فعل اآلباء الذين بفضلهم تم اختيار نسلهم؟ أجاب عن ذلك الرمبام بأن إبراهيم 
)أبينا( كان أول من عّلم البرشية االجتاه بفكرها من التعدد )تعدد اآلهلة( إىل التوحيد. فقد رأى 
ביאליק,  מוסד  366,הוצאת  )יד(,עמוד  )ג(,משנה  אבות,פרק  נזיקין,מסכת  משנה,סדר  סדרי  ששה  אלבק,חנוך:   )((

ירושלים,«דביר«- תל אביב,1977. 
القرون  اليهود ىف  ولد ىف قرطبة ىف مارس 35))، وكان من أشهر علامء  بن ميمون )1135- 1204(:  )2(  موشيه 
جمموعة  »أقدم  كتب  وقد  الفلسفية.  مؤلفاته  من  العديد  ىف  العربية  واستخدم  اإلسالم،  ظل  ىف  وترعرع  الوسطى 
بن  موشيه  كتبها  التى   ) Mishneh Torah  ( توراه«  »ميشناه  هى  كربى،  أمهية  ذات  زالت  ما  التلمودى  للقانون 
ميمون ىف القرن الثانى عرش«. )عڤرون، بوعز: احلساب القومى، ترمجة: د. حممد حممود أبو غدير، مركز الدراسات 
الرشقية، جامعة القاهرة، 995)م، ص 88(، ) شاحاك، إرسائيل: التاريخ اليهودى، الديانة اليهودية وطأة ثالثة 

آالف سنة، ترمجة: صالح عىل سوداح، بيسان، طبعة أوىل، 995)، ص 9))(. 
  ))) בן דוד,רונן: הקשר בין בחירת עם ישראל לבין הסבל שהוא עובר,פרק ראשון,עמוד 2.

     http// :www .daat .ac .il/daat/mahshevt/maamarim/hakesher-2 .htm                                
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»الرمبام«، أن تاريخ البرشية هو جمموعة حماوالت من اإلنسان االقرتاب من خالقه. وقد بدأت 
الكواكب،  بالتفكري ىف  الثالث من اخلليقة، لكن اإلنسان ضّل طريقه  هذه املحاوالت من اجليل 
والشمس والقمر واعتبارها هى التى تقود العامل. وىف واقع عبادة الكواكب والسجود لألبراج، 
ُولد إبراهيم )أبينا(، الذى اكتشف أن الرب ليس إهلًا من بني اآلهلة، لكنه اإلله الواحد الذى خلق 
ق ىف  العامل كله. ووصل إبراهيم الستنتاجه بقوة املالحظة العقلية- من خالل تأمل، وحتليل وتعمُّ
األمور. ويقّص املدراش))( - »عندما كان إبراهيم ابن ثالثة أعوام خرج من املغارة، وتأمل: من 
خلق الساموات واألرض وخلقنى؟ صىل طوال اليوم للشمس. ىف املساء غابت الشمس ىف الغرب 
وبزغ القمر ىف الرشق، وعندما رأى القمر والكواكب حوله، قال: هذا هو الذى خلق الساموات 
واألرض وخلقنى، وهذه الكواكب وزراؤه وعبيده، وقام طوال الليل يصىل للقمر. ىف الصباح 
أفل القمر ىف الغرب وبزغت الشمس ىف الرشق. قال: ال قوة هلام؛ يوجد سيد عليهام له أصىل وله 
ما  وهو  خالقه«،  إبراهيم  عرف  األربعني  »ىف  أن  وكتب  ذلك،  عىل  »الرمبام«  وأضاف  أسجد«. 
يؤكد عىل أن معرفة الرب كانت من خالل مالحظة عقلية، وتفكري عميق ال يمكن أن يصل إليه 

ابن ثالثة أعوام)2(.          

وإمعاًنا ىف متييز بنى إرسائيل ورشيعتهم جاء ىف الفصل السادس من الباب التاسع »אבות« 
»اآلباء«، الترشيع العارش، أن الرب قد اقتنى من عامله مخسة اقتناءات فريدة من نوعها: التوراة، 
فريد من  اقتناء  التوراة  أن  نعلم  أين  وإبراهيم، وإرسائيل، واهليكل. »من  والساموات واألرض، 
  ))( مدراش )تفسري التوراة(: يشري مصطلح »مدراش«  ىف املصادر اليهودية إىل الكشف الباطنى لألقوال املدونة ىف 
»التنائيم« و»األمورائيم« عىل وضع األسس  الذى وضعه  البسيط. ويقوم أساسه  القديم إضافة إىل معناها  العهد 
التى تقوم عليها الرشائع املستجدة ىف احلياة »ومدارس تدريس التوراة« )بيت مهدراش(. وتنقسم كتب املدراش 
إىل نوعني: 1- املدراش الترشيعى اهلاالخى )مشنوي(، ومن أمهها: أ- مهخيلتا )تفاسري سفر اخلروج(. ب- خميلتا 
احلاخام شمعون بن يوحاى. جـ- السفرا. د- السفرى. هـ- سيفر زوطا )كتاب الشذرات(. 2- املدراش األجادى، 
وهو الذى كتبه الرشاح )أمورائيم(، ويتألف من املواعظ التى ألقوها ىف املعابد، واتبعوا فيها األسلوب األجادى 
أو الرشح القصىص عىل سبيل الوعظ. ومن أهم كتب املدراش األجادية »مدراش ربا« )املدراش الكبري(. الذى 
اإلنشاد(  )نشيد  ربا« )اخلروج( ىف  )التكوين( و»شيموت  ربا«  »بريشيت  يتضمن أسفار موسى اخلمسة، وتدعى 
وراعوث و)إستري( وغريها. وهناك تصنيفات مدراشية أجادية أخرى، مثل )مدراش تنحوما( و )مدراش جالوت(. 
)الشامى، رشاد )د(: موسوعة املصطلحات الدينية اليهودية، مرجع سابق، ص 84):85)(. وأقدم مدراش تنائى، 

كتب ىف القرنني األول والثانى امليالدى؛ يتضمن تفاسري ألسفار اخلروج والالويني والعدد والتثنية. 
Geaves,ron: Key word in Judaism,Georgetown university press Washington,page (49(                

  ))) בן דוד,רונן: הקשר בין בחירת עם ישראל לבין הסבל שהוא עובר,פרק ראשון,שם,עמוד 2.
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أين  من   .)22/8( أمثال  القدم«  منذ  أعامله  قبل  من  طريقه  أول  قنانى  »الرب  ورد:  مما  نوعه؟ 
نعلم أن الساموات واألرض اقتناء فريد من نوعه؟ مما ورد: »هكذا قال الرب. الساموات كرسّى 
واألرض موطئ قدمى، أين البيت الذى تبنون ىل، وأين مكان راحتى« إشعيا )66/)(، ويرد: »ما 
أعظم أعاملك يا رب. كلها بحكمة صنعت. مآلنٌة األرض من غناك« مزامري )04)/24(. من 
أين نعلم أن إبراهيم اقتناء فريد من نوعه؛ مما ورد: »وباركه وقال مبارك أبرام من اهلل العىل مالك 
الساموات واألرض« تكوين )4)/9)(. من أين نعلم أن إرسائيل اقتناء فريد من نوعه؟ مما ورد: 
»حتى يعرُب شعبك يا رب. حتى يعرُب الشعب الذى اقتنيته« اخلروج )5)/6)(؛ ويرد: »القديسون 
الذين ىف األرض واألفاضل كل مرّستى هبم« املزامري )6)/3(. من أين نعلم أن اهليكل اقتناء فريد 
من نوعه؟مما ورد: »املقدس الذى هيأته يداك يا رب« )اخلروج 5)/7)(، ويرد: »وأدخلهم ىف 
ختوم قدسه هذا اجلبل الذى اقتنته يمينه« )مزامري 54/78(«))(. فإذا كان القدوس قد اقتنى من 

عامله مخسة اقتناءات، فقد جاء »إرسائيل« ورشيعته وهيكله. 

وتتضّمن املشنا الكثري من النصوص التى تشري إىل أفضلية بنى إرسائيل، وذلك عىل النحو 
التاىل: ». . . قال رابى حنانيا بن عقشيا: أراد القدوس تبارك تزكية إرسائيل، لذلك أكثر عليهم 
إشعيا  ويكرُمها«  الرشيعة  ُيعّظم  بره.  أجل  من  رُس  قد  »الرب  ورد:  حيث  والوصايا،  الرشيعة 
»مكوت«  اخلامس  الباب  ىف  عقشيا،  بن  حنانيا  رابى  عن  القول  هذا  تكّرر  وقد   .)2()2(/42(

»اجللدات«)3(. 

يرى رابى حنانيا بن عقشيا أن أساس تزكية بنى إرسائيل، هو فيام ُفرض عليهم من وصايا 
التى سنّها  التى ُفرضت عىل سائر الشعوب. حيث تذهب الرشيعة الشفهية  تفوق عدد الوصايا 
حاخامات اليهود إىل أن »الوصايا التى تلقاها موسى تعّد وصايا خاصة بالبرشية مجعاء ىف حني 
عرشة  وثالث  ستامئة  عددها  الوصايا  من  أكرب  عدًدا  الشعوب  سائر  من  غريهم  دون  لليهود  أن 
وصية... تتمحور حول رضورة اإلعالء من شأن احلاخامات ورؤاهم للنص، كام أن هذه الوصايا 
ده  بيهوديته وتفرُّ املرء  الفرد لسلطتهم، وتعمل عىل تكثيف إحساس  حتض عىل رضورة خضوع 

 ))) אלבק,חנוך: ששה סדרי משנה,שם,פרק )ו(,משנה )י(,עמוד 388:387
  ))) אלבק,חנוך: ששה סדרי משנה,שם,פרק )ו(,משנה )יא(,עמוד 388.

 ))) אלבק,חנוך: ששה סדרי משנה,שם,מסכת מכות,פרק )ג(, משנה )טז(,עמוד 235.
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وانغالقه عىل ذاته، فضاًل عن أهنا حتول ىف جمملها دون تفاعل اليهودى مع سائر البرش«))(. 

وقد استمر التأكيد ىف العرص احلديث، عىل مكانة الرشيعة الشفهية،  يرى يشعياهو ليڤوڤيتس)2( 
أن شعب إرسائيل ال يعتمد من ناحية تارخيية حقيقية- عىل التناخ، بل يعتمد عىل الرشيعة الشفهية: 
»وصل التناخ بواسطة رشحية برشية رفيعة الشأن دون أن جيعلها هذا األمر هيودية«. كام يرى أن 
ويتم  ا،  هيوديًّ يصبح  هبام-  يلتزم  ومن  فحسب،  الصلوات  وكتاب  الرشيعة  هو  اليهودية  مرياث 
استيعابه داخل األمة اليهودية، وىف رأيه: »الرشيعة هى التى صنعت أسفار التوراة املقدسة )أربعة 
وعرشين سفًرا(، التى ُتعّد ىف جزء منها أدًبا من الدرجة الثانية وفلسفة من الدرجة الثالثة. ليس 
التناخ هو ما صنع اليهودية، لكن اليهودية- التى متّثلت ىف الرشيعة الشفهية- صنعت التناخ. فقط 

اعتامًدا عىل الرشيعة الشفهية، ُوضع األربعة والعرشون سفًرا كأسفار التوراة املقدسة«)3(. 

الباب  من  األول  بالفصل  اخلاصة  اجلامرا  بنى إرسائيل ورشيعتهم، جاءت  تزكية  إطار  وىف 
الثامن »عڤودا زارا« »עבודה זרה« )العبادة الوثنية(، لتؤّكد عىل أفضلية بنى إرسائيل ألن الرب قد 
خّصهم بالرشيعة، وأن شعوب العامل قد خلقت خلدمتهم. بل لقد جتاوز األمر هذا احلّد، إىل حّد 
اعتبار العالقة ببنى إرسائيل؛ ورشيعتهم املعيار الذى حيكم من خالله الرب عىل الشعوب واملاملك: 
»ورد ىف إشعيا )9/43(: »اجتمعوا يا كل األمم مًعا«. قال هلم القدوس تبارك: ال تدخلوا أمامى 
ىف فوىض، كل أمة ومعلموها عىل حدة، حيث ورد »ولتلتئم القبائل« إشعيا )9/43(. وليست 
القبيلة إال مملكة، حيث ورد: »شعب يقوى عىل شعب«، تكوين )23/25(. . . عىل الفور دخلت 

))( جنزبرج، لويس: قصص اليهود، مرجع سابق، ص 5). 
يشعياهو ليڤوڤيتس: ولد ىف مدينة رجيا عاصمة مجهورية لتـڤـيا حاليًّا، ىف بداية عام 903). وىف عام 7)9)، احتل   )2(
اجليش األملانى رجيا إثر اهنيار اجليش الروسى. وقد اجتاز ليڤوڤيتس امتحان البكالوريا ىف عام 9)9)، وانتقل إىل 
أملانيا، وحصل عىل الدكتوراه ىف عام 924)، وعمل حمارًضا باجلامعة األملانية. حصل عام 925) عىل اجلنسية األملانية 
وظل حمتفًظا هبا ملدة ثامنى سنوات. والربوفيسور ليڤوڤيتس هو أستاذ مزدوج : للكيمياء البيولوچية وللسيكولوچى. 
هاجر إىل فلسطني عام 929) بصحبة زوجته جرطا، وعمل حمارًضا باجلامعة العربية. وواصل استكامل دراساته ىف 
الطب؛ مما استلزم عودته إىل أملانيا، ولكن توىل النازيني للسلطة حال بينه وبني احلصول عىل الدكتوراه من جامعة 
هايدلربج. وىف عام 933)، انتقل إىل بازل بسويرسا، حيث حصل من هناك عىل لقب دكتوراه ىف الطب. وىف عام 
فإنه ال حيمل  العربية. وعىل عكس ما هو شائع عنه،  934)، عاد لفلسطني وأصبح حمارًضا للكيمياء ىف اجلامعة 
الدكتوراه ىف علوم الدراسات اليهودية، وليس كذلك أستاذا للفلسفة، ولكنه ال يكف عن قراءة الفلسفة ودراستها، 
والعلوم اليهودية ». ) الشامى، رشاد عبد اهلل )د(: احلروب والدين ىف الواقع السياسى اإلرسائيىل، الدار الثقافية 

للنرش، ط أوىل 2005، ص 60 (.  
 )))  ליבוביץ,ישעיהו: יהדות  עם יהודי  ומדינת ישראל,הוצאת שוקן, ירושלים ותל אביב,עמוד 237 .
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اململكة الرومانية ىف البداية، نظًرا ألمهيتها، حيث ورد ىف دانيال )23/7(: »فتأكل األرض كلها 
وتدوسها وتسحقها«. قال رابى يوحنان: هذه روما التى ذاع صيتها ىف العامل. . . قال هلم القدوس 
كثرية  محامات  وعملنا  كثرية  أسواًقا  أعددنا  العاملني،  رب  أمامه:  يقولون  عملتم؟  بامذا  تبارك: 
وأكثرنا من الفضة والذهب، ومل نصنع كل ذلك إال من أجل إرسائيل ليشتغلوا بدراسة التوراة. 
قال هلم القدوس تبارك: أهيا احلمقى، كل ما فعلتموه من أجل أنفسكم فعلتموه أعددتم األسواق 
لُتجلسوا فيها الزانيات، واحلاممات لتمتعوا أنفسكم هبا، أما الفضة والذهب فإهنا ىل، حيث ورد ىف 
حجى )8/2(: »ىل الفضة وىل الذهب يقول رب اجلنود«. وال يوجد أحد منكم خيرب هبذا، حيث 
ورد »إشعيا )9/43(: »من منهم خيرب هبذا« وليس هذا إال الرشيعة، حيث ورد التثنية )44/4(: 
»وهذه هى الرشيعة التى وضعها موسى أمام بنى إرسائيل«. عىل الفور خرجوا بخيبة أمل، خرجت 

اململكة الرومانية ودخلت مملكة الفرس ألهنا تليها ىف األمهية«))(.   

عىل  وانسحاًبا  إرسائيل،  بنى  خلدمة  ُخلق  قد  أنه  لو  كام  العامل  إظهار  حماولة  ىف  واستمراًرا 
أعامهلم، وقوهلم:  الرب هلم عن  بسؤال  الفرس  ذاته مع مملكة  األمر  تكّرر  األمم األخرى،  مجيع 
»أقمنا العديد من اجلسور، فتحنا الكثري من املدن، وشننا احلروب الكثرية، ومل نفعل ذلك إال من 
التوراة. قال هلم القدوس تبارك: كل ما فعلتموه ألنفسكم  أجل إرسائيل حتى يشتغلوا بدراسة 
فعلتموه، أقمتم اجلسور لتفرضوا عليها الرسوم، واملدن لتجنوا رضيبة السخرة. أما احلروب فأنا 
الذى صنعتها، حيث ورد ىف )اخلروج5)/3(: »الرب رجل احلرب«. وال يوجد أحد بينكم خيرب 
هبذا، حيث ورد ىف )إشعيا 9/43(: »من منهم خيرب هبذا«، وليس هذا إال الرشيعة حيث ورد: 
»وهذه الرشيعة التى وضعها موسى أمام بنى إرسائيل« التثنية )44/4(. فخرجوا عىل الفور من 

أمامه بخيبة أمل«)2(. 

وقد وصل األمر إىل حّد اعتبار العالقة ببنى إرسائيل هى املعيار الذى سيحاسب من خالله 
الرب الشعوب واملاملك، ونجد الدليل عىل ذلك ىف التساؤل: »ملاذا دخلت مملكة الفرس بعد أن 
رأت اململكة الرومانية مل هتنأ بشىء؟ يقولون إهنم قد هدموا اهليكل ونحن بنيناه، وهكذا األمر مع 
  ))) תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, צולם ונדפס באופסט האמנים האחים ברנשטיין, ירושלים, פרק ראשון,עמוד 4:3.

  ))) תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, פרק ראשון,שם,עמוד 4 .
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كل أمة. ملاذا تدخل كل أمة بعد رؤيتها األمم السابقة عليها مل هتنأ بشىء؟ يقولون هؤالء استعبدوا 
إرسائيل ولكننا مل نستعبد إرسائيل«))(. 

وإن كان هذا معيار حماسبة األمم والشعوب األخرى، فكيف سيحاكم الرب »إرسائيل« ؟ 
»يرى رابى حاما بن حنينا أن هناك تناقًضا ىف النص الوارد ىف املقرا، حيث ورد »ليس ىل غيظ« 
إشعيا )4/27(، وورد: »الرب منتقم ذو سخط« ناحوم ))/2(، ال يوجد هنا أى تناقض، فاألوىل 
مع إرسائيل، والثانية مع عبدة الكواكب )الشعوب األخرى(. . . قال القدوس تبارك إلرسائيل: 
عندما ُأحاكم إرسائيل فلن ُأحاكمهم كام أحاكم عبدة الكواكب حيث ورد »منقلًبا منقلًبا أجعله« 
حزقيال ))2/ 27(، لكننى سأقتص منهم مثل ُنقارة الدجاجة. وهناك تفسري آخر: حتى لو مل تقم 
إرسائيل إال بالقليل من الوصايا كنقر الدجاجة التى تنقر ىف القاممة، فسوف أمجعها وأحاسبهم كام 

لو كانوا قد فعلوا الكثري، وكام قيل: بنقرهم ُأنقذوا«)2(.

ونستدل من ذلك عىل أنه لن يكون هناك ميزان عادل، فالرب سيكون رحياًم مع بنى إرسائيل؛ 
ألهنم شعبه وأبناؤه، وفق اعتقادهم، بينام سينتقم من الشعوب األخرى وحياسبها حساًبا عسرًيا. 
ولذلك فقد جاء ىف الترشيع الوارد ىف الباب الرابع »السنهدرين« )املحكمة العليا(: »لكل إرسائيل 
نصيب ىف العامل اآلخر؛ حيث ورد: »وشعبك كلهم أبرار. إىل األبد يرثون األرض ُغصن غرسى 

عمل يدى ألمتّجد« إشعيا )60/ )2(. . . «)3(. 

ا عىل أفضلية بنى إرسائيل، وعىل مفهوم االختيار ىف الدوائر الدينية  وما زال التأكيد مستمرًّ
ىف  إرسائيل،  بنى  اختيار  سبب  يفرّس  دوڤوڤ)4(  داڤيد  نيسان  احلاخام  ونجد  املعارصة،  اليهودية 
ضوء الفقرة الواردة ىف سفر اخلروج )9)/6(: »وأنتم تكونون ىل مملكة كهنة وأمة مقدسة. . .«. 
ويرى أن هذه الكلامت تنطوى عىل السبب الذى من أجله »اختار« الرب بنى إرسائيل، أى هو 
וגוי קדוש« »مملكـة كهنة وأمة مقّدسـة«. مع تأكيده عىل أن  اختارهم ليكونوا »ממלכת כוהנים 
املصطلـح »כוהנים« »كهنة« ال يشري إىل الكهنة من نسل هارون؛ ألنه يستحيل أن يكون كل بنى 
إرسائيل كهنة هبذا املعنى، لكن املقصود هنا »وظيفة الكاهن«، الوظيفة أو الدور الذى يتمّثل ىف 

  ))) תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, פרק ראשון,שם,עמוד 4 .
   ))) תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, שם,עמוד 7.

 ))) אלבק,חנוך: ששה סדרי משנה,סדר נזיקין,שם,מסכת סנהדרין,פרק )י(,משנה )א(,עמוד 202.
واسعة  هيودية  »مسائل  נפוצות«  יהודיות  »שאלות  كتاب  أّلف  إنجلرتا.  ىف  ويمبلدون،  ىف  حبد  بيت  رئيس  هو   )4(

االنتشار« )باإلنجليزية(، وهو الكتاب الذى هيتم بالقضايا الرئيسية ىف اليهودية. 
http// :www .he .chabad .org/library/article_cdo/aid /700198
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تعريف الشعب بالرب، واالرتفاع بالشعب حتى يقرتب أكثر من الرب- فهو يرى أن مهمة اليهود 
هى تقريب الرب للعامل والعامل للرب. 

ويرى احلاخام نيسان أنه واجب ولزام عىل كل فرد هيودى- رجل أو امرأة أن يقوم بوظيفة 
أن  إىل  إشارة  إىل جنب  و»أمة مقدسة« جنًبا  كهنة«  املعنى. ويرى ىف وضع »مملكة  الكاهن، هبذا 
نجاح اليهود ىف أن يكونوا رساًل إىل العامل اخلارجى يرتبط بإخالصهم للتوراة والوصايا ىف حياهتم 
اخلاصة: »يرتبط تأثرينا عىل العامل اخلارجى بشكل داخىل وعميق بإخالصنا للتوراة والوصايا«. 
»نور  לגויים«  »אור  باسم  هذه  الكاهن  وظيفة  عّرف  قد  إشعيا  النبى  أن  نيسان  احلاخام  ويرى 
للشعوب«، وعليه فإنه عىل كل هيودى أن يتذكر أنه جزء من الشعب اليهودى ومُمّثل له: »ىف كل 
مكان يوجد فيه اليهود، ىف الشتات أو ىف أرض إرسائيل، أو حتى اليهودى الذى يسكن منعزاًل ىف 
ركن قيّص بعض الشىء عىل الكرة األرضية، عىل كل هيودى وكل طائفة هيودية أن يتذكروا أهنم 

جزء من الشعب اليهودى وممّثلون له؛ ولذلك ُتلقى عىل عاتقهم أيًضا هذه املهمة«))(. 

د شعب إرسائيل«،  ويرى يشعياهو ليڤوڤيتس ىف املصطلحات: »ייחודו של עם ישראל« »تفرُّ
شاهبها،  وما  املختار«  »الشعب  סגולה«  »עם  إرسائيل«،  شعب  »قداسة  ישראל«  עם  »קדושת 
ما  وهو  الوصايا،  وحفظ  التوراة  إقامة  ومهمة  واجب  إلدراك  تربوية  داللة  ذات  مصطلحات 
يستوجب نقًدا ذاتيًّا دائاًم. ومع االنفصال عن املغزى الدينى يصبح »الشعب املختار« تعبرًيا قوميًّا 

متطّرًفا، ليس له مرّبر«)2(.  

وقد غاىل حاخامات التلمود ىف تفخيم وتضخيم الذات اليهودية، وىف تقدير مكانة الربانيم 
التربك  أو  املشورة  طالبني  الرومان  احلكام  إليهم  يتوّدد  الذين  القديسني  مصاف  ىف  وجعلوهم 

باالقرتاب منهم لينالوا نصيًبا ىف العامل اآلخر. 

له.  البارزين  الرومان  لرابى من مضايقة بعض  اشتكى  قد  أنطونينوس  اإلمرباطور  أن  ورد 
أنه  ذلك  من  أنطونينوس  فاستخلص  ُفجلة.  له  واقتلع  اليوم  طوال  بستان  إىل  )رايب(  »فأدخله 

 ))) דובוב, ניסן דוד: »העם הנבחר«: מי  בחר ולמה: עמוד1
http: //www. he. chabad. org/library/article_cdo/aid/  700198

 ))) ליבוביץ,ישעיהו: יהדות  עם יהודי  ומדינת ישראל,שם,עמוד 240.
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أراد أن يقول له: اقُتل كالًّ منهم عىل حدة، وال تتحّدهم مجيًعا مًعا«))(. وقد جاء أن »اإلمرباطور 
فقال  لرابى.  القمح  أرسلوا  خلدمه:  ويقول  وقمح،  ذهبية  قطع  رابى  إىل  ُيرسل  كان  أنطونينوس 
ملن  ليعطوه  بعدك  ملن  ليكون  )اإلمرباطور(:  له  فقال  الكثري.  عندى  إليها  بحاجة  لست  رابى: 

سيأتون بعدى الذين سيأتون بعدك. . . «)2(. 

وال خيفى علينا قدر املبالغة ىف إظهار اإلمرباطور بأنه مهموم ومنشغل ليس فقط بوضعهم 
لتكون  الذهبية  القطع  بإعطائهم  هلم  تأمينه  ويريد  املستقبىل  مصريهم  ىف  كذلك  يفكر  بل  احلاىل، 
سـنًدا هلم بعد رحيله، حيث أنه ال يعلم كيـف ستكون العالقة بني من سيأتى بعده ومن سيأتى 

بعد الرابى. 

)أساطري(،  »أجادوت«)3(  جمرد  هى  بل  هبا،  يعتد  تارخيية  أحداًثا  متثل  ال  األحداث  وهذه 
وضعها الربانيم ىف حماولة لتفخيم وتعظيم أنفسهم. 

الرابى يوميًّا  واستمراًرا ىف املغاالة ىف تقدير الذات، تروى اجلامرا أن اإلمرباطور كان خيدم 
الفراش، ويقول  أمام  اإلمرباطور  ينزل  فراشه  إىل  الصعود  رابى  يرغب  يطعمه ويسقيه، وعندما 
املألوف االستهانة باإلمرباطور إىل هذا  له رابى: ليس من  فيقول  له: »اصعد فوقى إىل فراشك. 
احلّد. فقال اإلمرباطور: من يضعنى فراًشا حتتك ىف العامل اآلخر«)4(. ونجد السؤال الذى يفرض 
نفسه، إذا كان اإلمرباطور ُيكن كل هذا االحرتام والتقديس للرابى، ويعلم مكانته ىف العامل اآلخر، 
فلامذا مل يعتنق ديانته حتى يضمن لنفسه نصيًبا ىف العامل اآلخر؟ أم أن هذه الرشيعة خاصة بإرسائيل 
ومن يطمـع ىف نصيب ىف العـامل اآلخـر فذلك ليس باعتناق رشيعة إرسائيل، لكن بمدى ومقدار 

خدمته إلرسائيل. 
  ))) תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, שם,עמוד 19.
 ))) תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, שם,עמוד 20.

مجع أجاداه )األسطورة أو القصص الدينية(، اسم يطلق عىل ذلك اجلزء من »التلمود« و»املدراشيم«،  أجادوت:   )3(
الذى ال يتضمن أحكاًما رشعية. وتتضمن األجاداه وجهات نظر حول احلياة األبدية واحلياة الدنيوية لليهود، وعن 
عظامء اليهود، تارخيهم وأعامهلم، ومناهجهم ومعايريهم، وعن اإلنسان والعامل، وأقوال عن األخالق والسلوك، 
وأقوال تشجيع وتعزية ونبوءة عن املستقبل وأساطري وأشعار. )الشامى، رشاد )د(: موسوعة املصطلحات الدينية 

اليهودية، مرجع سابق، ص 32(.  
 ))) תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, שם,עמוד 20.
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والواقع، إن هذه املغاالة من جانب احلاخامات ىف الرفع من شأن بنى إرسائيل ورشيعتهم 
اليهود  فيها  فقد  فرتة  ىف  اليهود  مجاهري  الستقطاب  حماولة  إال  ماهى  الربانيم  بمكانة  واإلعالء 
الثانى عام 70م، ودمار أورشليم عىل يد الرومان. وقد  االستقالل السياسى، بعد اهنيار اهليكل 
حدث ذلك ىف عهد مملكة بيت هريود، وهى تلك اململكة التى شهدت خراب أورشليم وجالء 
اليهود عنها، كام شهدت أيًضا عدة اضطرابات عّمت كافة بلدان هيودا والقرى املحيطة هبا. فقد 
قامت ىف عهد هريود أجريبا الثانى )حفيد هريود األكرب(، الذى توىل عام 48م أعامل رسقة وهنب 
وقتل قام هبا ثالثة من اخلوارج: اخلارجى األول: إليعازار بن حنانى، أول من فرض العصيان عىل 
القادة الرومانيني. وقد مجع حوله مجاعة من قطاع الطرق ورأسهم ىف أعامل الرسقة والنهب، فكان 
التى مل تسلم هى  يقودهم إىل بالد الشام فيقتلون سكاهنا وينهبون ثرواهتم ثم يعودون إىل هيودا 

أيًضا من أعامل تلك العصابة))(.                  

الثانى: يوحانان، وكان ميدانه ىف اجلليل، وقام بام قام به إليعازار من هنب وقتل.  اخلارجى 
وعندما استوىل الرومان عىل اجلليل هرب مع مجاعته إىل أورشليم، ... وأخذ ينهب أموال أهلها 
من  كل  يقتل  وأخذ  العوام،  أحد  مكانه  وعنّي  حنانيا،  الكهان  رئيس  وعزل  جلامعاته.  ويمنحها 
يمتنع عن تنفيذ أوامره... أما اخلارجى الثالث: فهو شمعون، وقد ظهر ىف أورشليم، وكان رشيًرا 
بعض  إىل  فمىض  املدينة  من  الكاهن  حنانيا،  فطرده  يوحانان،  مثل  يفعل  فأخذ  للدماء.  سّفاًكا 
ىف  يوحانان  األوضاع،  كانت  وهكذا  الطرق.  وقطاع  اللصوص  من  مجاعة  إليه  وانضم  الضياع، 
أورشليم يقتل وينهب، وشمعون يفعل ذلك ىف اخلارج. وكان أذى يوحانان أشد حتى لقد أرسل 
أهل أورشليم إىل شمعون يطلبون منه العون. وملا جاء أخذ يفحش هو اآلخر ىف القتل والنهب، 

ويشتبك ىف الوقت عينه مع يوحانان ومجاعته)2(. 

القتىل وانترشت األمراض،  املدينة وكثر عدد  واستمرت تلك احلرب األهلية وتردى حال 
تيتوس،  الرومانى  القائد  بتدُخل  انتهى  الذى  األمر  الفريقني، وهو  أيدى كال  اخلراب عىل  وعّم 
الداخىل لصاحله،  النزاع  واستغل  أورشليم،  إىل  والسامرة وزحف  اجلليل  عّزز جيوشه ىف  الذى 
وانتهى األمر بالسيطرة عىل املدينة واالنتقام من اليهود فيها وإحراق اهليكل الثانى عام 70م)3(. 
))(  الدبوسى، منى ناظم )د(: أضواء عىل تاريخ اليهود من القرن اخلامس قبل امليالد إىل القرن الثانى امليالدى، ص 

 .84:82
)2(  حداد، يوسف أيوب: هل لليهود حق دينى أو تارخيى ىف فلسطني؟، اجلزء األول، بيسان للنرش، ط)، 2004م، ص 

 .237:236
)3(  الدبوسى، منى ناظم )د(: املرجع السابق، ص 88:)9. 
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ومن اجلدير بالذكر أنه »كان هريود أجريبا الثانى هو وجيشه حياربون ىف صفوف الرومان، وكانت 
أخته برييتيس عشيقة تيتوس«))(.   

اهنيار  تسّبب  فقد  الدين،  اجتاه  ىف  اليهود  ل  حتوُّ هو  األحداث  تلك  عنه  أسفرت  ما  وأهم 
اهليكل الثانى ودمار أورشليم عىل يد الرومان ىف »هجرة أعداد كبرية من اليهود من والية هيوذا، 
وحتولت البقية الضئيلة منهم إىل جمتمع انحرصت حياته داخل الدين مرة أخرى، وتبع ذلك أن 
أصبح االهتامم األكرب بالتوراة والرشائع اليهودية، وشهد القرن األول من امليالد أول جهد لبلورة 
الرشوح الشفوية واألحكام، وهو اجلهد الذى كان قد بدأه الرابى هليل- رئيس املجمع الدينى- 
سنهدرين- ىف عرص هريود وتبعه ىف ذلك كثريون أمثال الرابى عقيبا والرابى مائري والرابى هيودا 
هناسى)2( الذى ينسب إليه مجع تلك األحكام ىف أجزاء تعرف باسم مشنا الرابى هيودا متييًزا هلا 

عام سبقه من جهود. 

وقد ازداد متحُور حياة اليهود حول الدين ىف أعقاب سبى عدد كبري منهم اقتيدوا إىل روما، إثر 
د شمعون »بركوخبا« )ابن الكوكب(، الذى  محلة عسكرية أرسلها اإلمرباطور هادريان لقمع مترُّ
د ضد السلطات الرومانية عام 33)م مدعًيا أنه املسيح املنتظر. فتمّكن جنود الرومان  قام بالتمرُّ
بركوخبا  القتىل  مجلة  من  وكان  الكهنة،  من  كبري  عدد  بقتل  وقاموا  35)م،  عام  د  التمرُّ قمع  من 
نفسه، وسبوا عدًدا كبرًيا من اليهود إىل روما)3(. وُأعدم احلاخام عقيبا، عامل التلمود الشهري، الذى 
باسم  ُسميت  رومانية  كمدينة  أورشليم  بناء  وُأعيد  املخّلص.  باملسيح  ووصفه  بركوخبا،  بارك 
للقائد  اليهود اإلقامة ىف أورشليم. ومما يروى أهنم دفعوا  الرومان عىل  إيليا كبتولينا)4(. »وحّرم 
الرومانى غرامة حتى سمح هلم بيوم واحد ىف السنة لينوحوا فيه عىل مصائبهم. وقد دفعهم كل 
ذلك إىل العمل الدينى، حيث رشع علامؤهم ىف كتابة التلمود الذى لعب دوًرا شديًدا ىف حياهتم 
وصاروا به أشّد هيودية وانغالًقا وعنرصية واستعالء«)5(. )ذلك برغم االمتيازات العديدة التى 
))(  الشامى، رشاد )د(: اليهود واليهودية ىف العصور القديمة بني التكوين السياسى وأبدية الشتات، املكتب املرصى، 

)200، ص ))2. 
الدبوسى، منى ناظم )د(: املرجع السابق، ص 92.   )2(

)3(  حداد، يوسف أيوب: املرجع السابق، ص 247:246. 
)4(  الشامى، رشاد )د(: املرجع السابق، ص 5)2. 

حداد، يوسف أيوب: املرجع السابق، ص 247.   )5(
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كانت ممنوحة لليهود دون غريهم من الطوائف األخرى))((. 

وقد جتلت هذه النظرة العنرصية االستعالئية فيام فعله أحبار التلمود من تشويه ملفهوم اخلالص 
ا: »حيث أصبح يشري إىل اإليامن بمجىء ملك هيودى ترسله السامء، يتميز  وجعله مفهوًما عنرصيًّ
بقدرات قتالية، يقود بنى إرسائيل ويضعهم طبًقا هلذا املفهوم املتطّور عىل قمة السلم البرشى... 
ووضع أحبار التلمود رشوًطا ملجىء هذا امللك املسيح ُعرفت باسم »خماض والدة املسيح«، هى 
يتميزون  أبدى  تتبعها حالة سالم وهدوء  للعامل أمجع،  الشاملة  املدمرة  الكوارث  ىف جمملها حالة 
املعمورة  أنحاء  كافة  من  الشعوب  وتأتيهم  األمم،  كافة  عىل  السيادة  بوضع  يعتقدون-  كام  فيها 
متعبدة طائعة مقّدمة القرابني؛ لتتخذ من صورة اإلله التى يرسمها بنو إرسائيل ىف هذا الرتاث حمطًّا 
للعبادة، وتصبح عبادة الشعوب لصورة هذا الرب خضوًعا لبنى إرسائيل ىف ذات الوقت... وقد 
أدى تشويه مفهوم املسيحانية عند أحبار التلمود إىل إفساد مفهوم االختيار الدينى بالتاىل فبداًل من 
أن يظل ىف معناه اخلالص الذى يقوم عىل اعتبار بنى إرسائيل هم محلة لرسالة السامء؛ ليكونوا هداة 

للناس، أصبح ُيقصد به وضع إرسائيل ىف نقطة السيادة عىل العامل«)2(.  

إرسائيل  بنى  تزكية  عن  ترشيعية  نصوص  من  ورد  ما  أن  عىل  سبق،  مما  نستدل  أن  ويمكن 
ورشيعتهم كان حماولة من أحبار التلمود للرفع من شأن اليهود ىف فرتة فقد فيها اليهود االستقالل 
السياسى، ومل يُعد هلم سوى الدين، فكان ال بد من عمل يربط اليهود ويعيد إليهم الثقة واالعتزاز 
ورشيعته،  إرسائيل  تفخيم  ىف  التلمود  أحبار  قبل  من  الشديد  واإلفراط  املبالغة  فكانت  بالذات، 
والتحقري من شأن الشعوب األخرى؛ وقد انعكس ذلك بوضوح ىف الترشيعات اخلاصة بالتعامل 

مع غري اليهود.     

ثانياًا: املوقف من غري اليهودى
          التشريعات اخلاصة بالتعامل مع غري اليهود

لقد تعّددت الترشيعات اخلاصة بالتعامل مع غري اليهود، وقد عكست هذه الترشيعات قدًرا 
د جتاه اآلخر، إىل حّد االستهانة بحياته وممتلكاته.  كبرًيا من العنرصية والتشدُّ

انظر ىف هذا الشأن : ) الشامى، رشاد )د(: املرجع السابق ص 76):77)(.   )((
)2(  ناظم، منى )د(: املسيح اليهودى، مرجع سابق، ص 00:98). 
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1- االستهانة حبياة غري اليهودى ومبمتلكاته

ىف ضوء الترشيعات اخلاصة بالتعويض عن الرضر، نجد أن معيار التعامل ليس ثابًتا، فحكم 
يتم  اليهودى، فال  إذا ما وقع الرضر عىل ممتلكات غري  التعويض عن الرضر خيتلف؛ ففى حالة 
ممتلكات  غرياليهودى  ممتلكات  أرّضت  لو  أنه  حني  ىف  رضر،  من  بممتلكاته  حلق  عام  تعويضه 
اإلرسائيىل))( فإنه )أى غرياليهودي( يعّوض عن الرضر كاماًل. وعىل سبيل املثال: »... إذا نطح 
ثور  الغريب  ثور  نطح  إذا  أما  ُيعفى،  مالكه  فإن  اليهودي(،  )غري  الغريب  ثور  اإلرسائيىل  ثور 
اإلرسائييل- فسواء أكان غري مؤذ أو معتاد الرضر- فإن مالكه )غري اليهودي( يدفع عن الرضر 

كاماًل«)2( .    

كام يمّيز الترشيع بني العبيد، فالعبد الكنعانى ال يرقى إىل مستوى العبد العرباين؛ فقد ورد أن: 
». . . من يصيب عبًدا كنعانيًّا مملوًكا له بالرضر، ُيعفى من كل التعويضات)3(«)4( . كذلك واللقية 
التى يعثر عليها العبد واألمة الكنعانيان هى ملالكهام، ىف حني أن اللقية التى يعثر عليها العبد واألمة 

العربيني هى هلام. )5( 

قصد  »إذا  اليهودي(:  )غري  الغريب  بحياة  االستهانة  مدى  الترشيعات  تلك  أظهرت  وقد 
)شخص ما( قتل هبيمة فقتل إنساًنا، أو إذا قصد قتل غريب )غري اليهودي(، فقتل إرسائيليًّا، أو 
بالنسبة للثور الذى يقصد  ابنًا حيًّا ومعاىف- فإنه ُيعفى)6(. واألمر ذاته  قصد قتل اجلهيض فقتل 
قتل البهيمة فقتل إنساًنا، أو يقصد قتل الغريب فقتل إرسائيليًّا، فإنه ُيعفى من القتل)7(. ويمكننا 
أن نستدل ىف ضوء هذين الترشيعني، عىل أن حياة الغريب )غري اليهودي( ال تزيد ىف أمهيتها عن 

حياة البهيمة. 

يمكن  األنساب  عن  املزيد  وملعرفة  الوًيا.  أو  كاهنًا  ليس  الذى  النسب  صحيح  اليهودى  هنا  باإلرسائيىل  يقصد    )((
الرجوع إىل אלבק,חנוך: ששה סדרי משנה,שם,סדר נשים,מסכת קדושין,פרק )ד(,משנה )א(,עמוד 326:325. 

   ))) אלבק,חנוך: ששה סדרי משנה,סדר נזיקין,שם,מסכת בבא-קמא,פרק )ד(,משנה )ג(,עמוד 28.
ورد تفصيل التعويضات ىف الترشيع الثانى من الفصل الثامن من الباب األول »بابا قاما«، وهى : التعويض عن נזק   )3(

الرضر، צער األمل، רפוי العالج، שבת التعطُّل و בשת اخلزى.  
 ))) אלבק,חנוך: ששה סדרי משנה,סדר נזיקין,שם,מסכת בבא-קמא,פרק )ח(, משנה )ה(,עמוד 41 .

 ))) אלבק,חנוך: ששה סדרי משנה,סדר נזיקין,שם,מסכת בבא-מציעה,פרק )א(,משנה )ה(,עמוד 66.
 )))  אלבק,חנוך: ששה סדרי משנה,סדר נזיקין,שם,מסכת סנהדרין,פרק )ט(, משנה )ב(,עמוד 199.

  ))) אלבק,חנוך: ששה סדרי משנה,סדר נזיקין,שם,מסכת בבא-קמא,פרק )ד(,משנה )ו(,עמוד 29.
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2-  اإلقراض بالربا

التثنية  سفر  ىف  الوارد  الترشيع  مع  »املشنا«  ترشيع  يتفق  بالربا،  لإلقراض  وبالنسبة 
)9/23):20(، الذى ينهى عن التعامل بالربا داخل مجاعة بنى إرسائيل، ويبيح التعامل به مع 
))(من اإلرسائييل؛  צאן ברזל  الدائمة   الثروة  ُتقبل  األجنبى. وينص ترشيع »املشنا« عىل أن: »ال 
ألن ذلك يعترب ربا. لكن ُتقبل الثروة الدائمة من اجلوييم »األغيار«، ويقرتضون منهم ويقرضوهنم 

بالربا، وكذلك مع األجنبى املقيم  גר תושב )2(. . . «)3(. 

اجلوييم  أعياد  تسبق  التى  الفرتة  ىف  يتم  أالاَّ  واالقرتاض  اإلقراض  ىف  اشرتطوا  أهنم  غري 
أيام سواء  التعامل مع اجلوييم »األغيار« قبل أعيادهم بثالثة  أيام؛ حيث »حُيّرم  »األغيار« بثالثة 
بالبيع أو الرشاء، أو إعارهتم أو االستعارة منهم، أو إقراضهم أو االقرتاض منهم، أو تسديد الدين 
هلم أو حتصيله منهم. يقول رابى هيودا: ُنحّصله منهم؛ ألن ذلك سُيحزهنم، قالوا له: عىل الرغم 
من أنه سُيحزهنم اآلن، فسُيفرحهم بعد ذلك«)4(. وكل ذلك حتى ال ُيدخل البهجة إىل نفوسهم 

ىف العيد. 

3- وفى جمال املعامالت التجارية

بيع ثمرة شجرة األرز،  حُيّرم  بيعها للجوييم »األغيار«:  ُيّرم  التى  العديد من األشياء  هناك 
تبيع  أن  ُيباح  رابى هيودا:  »يقول  األبيض.  والديك  اجليد  والتمر  واللبان،  األبيض،  التني  وثمرة 
له ديًكا أبيض بني عدة ديوك، وىف حالة بيعه بمفرده فيقطع )البائع( إصبعه ويبيعه له؛ ألهنم ال 

يقّربون قرباًنا به عيب ىف العبادة الوثنية«)5(. 

أم مكسورة. »ويبيح رابى  أكانت سليمة  البقر، والعجول، واجلحوش، سواء  بيع  حُيّرم  كام 
هيودا بيع املكسورة، ويبيح بن بتريا بيع احلصان )ألن احلصان ال يستخدم ىف العمل، ويستخدم 
צאן ברזל : الثروة الدائمة: كناية عن األموال التى حيصل عليها شخص ما من آخر بغرض استغالهلا واالستفادة   )((
بأرباحها، ويكون مسئواًل عن املحافظة عليها، وملزًما بإعادهتا ألصحاهبا كاملة وفًقا لقيمتها الكاملة يوم حصل 

عليها. )أى ال يتحمل املقرض اخلسارة، فقط حيصل عىل الربح(. המרוכז  עמוד 590 . 
גר תושב : الغريب الساكن ىف فلسطني الذى ترك عبادة األوثان ولكنه مل يقبل سوى وصايا أبناء نوح السبع فقط.    )2(

 ))) אלבק,חנוך: ששה סדרי משנה,סדר נזיקין,שם,מסכת בבא-מציעה,פרק )ה(,משנה )ו(,עמוד 86 .
 ))) אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )א(,משנה )א(,עמוד 325 .

 ))) אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )א(,משנה )ה(,עמוד 326: 327.
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للركوب عليه فقط(«))(. وال يبيعون هلم الدببة واألسود)2(.  

وحلرمان غري اليهود من حق البقاء ىف األرض: ال يبيعون هلم ما هو ثابت ىف األرض، لكن 
جيىء  ذلك،  ىف  وإمعاًنا  باألرض.  هلم  صلة  كل  يقطع  كى  وذلك  قطعه)3(.  بعد  ببيعه  يسمحون 
الترشيع لُيحّرم تأجري بيوت وحقول هلم ىف إرسائيل، وجُييز تأجري بيوت هلم ىف سوريا)4(، ولكن 
بيوًتا ويؤجرون حقوال)5(؛ وذلك حلرماهنم من  يبيعون هلم  ليست حقواًل، وىف خارج إرسائيل 

االستقرار واالرتباط باألرض. 

4- فى جمال البناء

اخلاصة  املحكمة  جلسات  فيها  ُتعقد  التى  القاعات  بناء  ىف  املساعدة  اإلرسائيىل  عىل  حُيّرم 
مع  اإلنسان  فيها  )يتصارع  مصارعة  حلبة  وال  مشنقة،  بناء  عليه  حُيّرم  كام  »األغيار«،  باجلوييم 
احليوانات املفرتسة(، وال منّصة )للخطباء والقضاة(، ولكن ُيسمح ببناء احلاممات العامة واخلاصة. 

»وإذا ما وصلوا إىل القبة التى ينصبون فيها األوثان، حُيّرم عليهم مساعدهتم ىف البناء«)6(. 

5- فى جمال الصناعة

ينص الترشيع عىل أن »ال يصنعوا ُحليًّا لألوثان: سالسل، وال خزائم لألنف وال خواتم. يقول 
رابى إليعازر: ُيباح صنعها مقابل أجر«)7(. وىف ذلك نوع من التحايل لتحقيق منفعة مادية هلم. 

6- وفى العالقات اإلنسانية

نجد الترشيع ال يسمح للقابلة التى تنتمى إىل مجاعة بنى إرسائيل أن توّلد األجنبية، »ألهنا 

 ))) אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )א(,משנה )ו(,עמוד 327 .

 ))) אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )א(,משנה )ז(,עמוד 327 .
)3( אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )א(,משנה )ח(,עמוד 327 :328 . 

سوريا: هى البلد التى تقع شامل أرض إرسائيل )فلسطني( حتى هنر الفرات.لقد تم احتالل معظم سوريا عىل يد   )4(
داود، ولكن احتالله مل جيعلها جزًءا من أرض إرسائيل )فلسطني(.وتعد سوريا ىف  بعض الترشيعات )البواكري( 
كأرض إرسائيل )فلسطني(، وىف ترشيعات أخرى يكون هلا موقف وسط بني خارج األرض )فلسطني( وبني أرض 
إرسائيل )فلسطني(. ) شتينزلتس،عادين: معجم املصطلحات التلمودية، ترمجة د.مصطفى عبد املعبود سيد، مركز 

الدراسات الرشقية، العدد )9)(، 2006،ص 76)(.
)5( אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )א(,משנה )ח(,עמוד 328 . 
)6( אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )א(,משנה )ז(,עמוד 327 . 
)7( אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )א(,משנה )ח(,עמוד 327 . 
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يسمح  وال  اإلرسائيلية.  األجنبية  توّلد  أن  بالعكس  يسمح  ولكن  األوثان«،  يعبد  ابنًا  ستوّلد 
لإلرسائيلية بإرضاع ابن األجنبية، ىف حني جُييز أن ُترضع األجنبية ابن اإلرسائيلية بإذهنا))(. 

وإظهاره  اليهودى،  غري  ىف  التشكيك  تتضّمن  التى  الترشيعات  من  عدد  جانب  إىل  ذلك 
نزل  أن: »ال يضعوا هبيمة ىف  الترشيع عىل  ينّص  وبالتاىل  الذى ال يؤمتن:  السوى  بالشخص غري 
اجلوييم »األغيار«، خشية مضاجعتها، وال ختتل امرأة معهم، خشية مضاجعتها. وال خيتل رجل 
هبيمة  »إن  البابىل:  بالتلمود  اخلاصة  اجلامرا  ىف  جاء  وقد   .)2(»  .  . الدماء.  سفك  خشية  معهم، 
اإلرسائيىل أحب عند عبدة الكواكب من نسائهم«)3(. وللتدليل عىل أن غري اليهودى هو إنسان 
غري سوى »قال راڤ: قال شموئيل عن حنينا: رأيُت عابد كواكب اشرتى ذكر اإلوز من السوق، 
فضاجعه، وخنقه، وشواه ثّم أكله؛ قال رابى يرميا مديفتى: رأيُت عربيًّا اشرتى فخًذا من السوق 

وحفر فيه ليضاجعه، فضاجعه، وشواه وأكله«)4(.  

ومتادًيا ىف التشكيك ىف غري اليهودى، نجد الترشيع ُيبيح أن يتعاجلوا عند اجلوييم، ولكنه عالج 
خاص بأمواهلم )أى البهائم كام ورد ىف التلمود(، وليس عالج أجسادهم، وال حيلقوا عندهم ىف 
عىل  وليس  عامة  ملكية  ىف  ُيباح   « احلاخامات:  »ويقول  مائري.  رابى  ألقوال  وفًقا  األحوال؛  كل 

انفراد«)5(.  

وألن غري اليهودى هو شخص مشكوك فيه، كان حتريم بعض األشياء اخلاصة به عىل اليهود. 
يره اإلرسائيىل وهو حيلبه، واخلبز  بحلبه ومل  »الغريب«  قام اجلوى  الذى  اللبن  املثال:  عىل سبيل 
والزيت، والبقول والفاكهة املسلوقة، وامُلخلالت التى من املعتاد وضع مخر وخل داخلها، وسمك 
الرسدين املفروم. وإن كان رابى هيودا هناسى وحمكمته قد أباحا ما يتعّلق بالزيت)6(. ىف حني نجد 
من امُلباح أكل هذه األشياء: اللبن الذى قام اجلوى »الغريب« بحلبه، ويراه اإلرسائيىل وهو حيلبه، 
والعسل، والكرز، واملخلالت التى ليس من امُلعتاد وضع مخر أو خل عليها، وسمك الرسدين غري 
املفروم، وكعك الزيتون امللفوف. »يقول رابى يوسى: حُيّرم الزيتون إذا كان منزوع النواة. وحُيّرم 

))( אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )ב(,משנה )א(,עמוד 328.
)2( אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )ב(,משנה )א(,עמוד 328 

)3( תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, שם, פרק )ב(,עמוד 44 . 
)4( תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, שם, פרק )ב(,עמוד 44 . 

)5( אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )ב(,משנה )ב(,עמוד 329 . 
)6( אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )ב(,משנה )ו(,עמוד 331 . 
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اجلراد الذى يأتون به من السّلة، وُيباح من املخزن. . . «))(. 

ويعكس هذا القدر من التدقيق فيام هو حُمّرم وُمباح، مبلغ التشكيك ىف غري اليهودى، والذى 
يظهر بوضوح ىف عدد الترشيعات التى تتناول اخلمر حتريمه وإباحته، وهى اإلباحة والتحريم التى 

تقاس بمدى اقرتاب أو ابتعاد اجلوى »الغريب« عنه، عىل النحو التاىل: 

اليهودى،  ليبتاعه  صاحلًا  ليصبح  الشوائب  من  الغريب  مخر  بتخليص  اإلرسائيىل  قام  إذا 
ووضعه ىف حيازة الغريب ىف بيت مفتوح عىل مكان عام، ىف مدينة يوجد هبا جوييم وإرسائيليون- 
فإن هذا اخلمر ُيعد مباًحا. »أما ىف املدينة التى كلها جوييم- فإن هذا اخلمر ُيعد حمّرًما، حتى ُيعني 

حارًسا. . . «)2(. 

وإذا نقل الغريب مع اإلرسائيىل جرار اخلمر من مكان إىل مكان، فإذا كانت حتت حراسة- 
أو سفينة وذهب ىف طريق  إذا وضع اإلرسائيىل مخره ىف عربة  ُيعد مباًحا. كذلك  فإن هذا اخلمر 
خمترص، دخل مدينة واستحم- فإن اخلمر ُيعد مباًحا. وكذلك إذا ترك اإلرسائيىل غريًبا ىف حانوت، 
ُيعد مباًحا. ولكن إذا أخرب اإلرسائيىل الغريب أنه  عىل الرغم من أنه خيرج ويدخل- فإن اخلمر 
سيبتعد بام يسمح للغريب بفتح السدادة وغلقها وجتف السدادة. يقول ربان شمعون بن مجليئيل: 
وقت يسمح أن يفتح السدادة وُيغلق بسدادة جديدة وجتف، ففى هذه احلالة ُيعد اخلمر حُمّرًما)3(. 

أما »إذا كان اإلرسائيىل يأكل مع اجلوى »الغريب« عىل املائدة، ووضع جّرة مخر عىل املائدة 
وجّرة مخر عىل مائدة جانبية )يوضع عليها الطعام والرشاب(، وتركه وخرج- فإن ما عىل املائدة 
ُيعد حمّرما، وما عىل املائدة اجلانبية ُيعد ُمباًحا. وإذا قال له اإلرسائيىل: امزج وارشب )امزج اخلمر 
الذى عىل املائدة اجلانبية باملاء وارشب(- فإن اخلمر الذى عىل املائدة اجلانبية ُيعد حُمّرًما. الرباميل 
املفتوحة حُمّرمة، امُلغلقة ُمباحة إال إذا تأخر اإلرسائيىل بام يكفى ألن يفتح اجلوى »الغريب« السدادة 

وُيغلقها بسدادة أخرى وجتف«)4(. 

وإذا دخلت جمموعة من جنود اجلوييم )الذين يفتشون املنازل( إىل املدينة ىف وقت السلم- فإن 
الرباميل املفتوحة ُتعد حُمّرمة، واملغلقة ُتعد مباحة. أما ىف وقت احلرب- فهذه وتلك ُمباحة، حيث 

))( אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )ב(,משנה )ז(,עמוד 332:331 .  
)2( אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )ד(,משנה )יא(,עמוד 339 . 

)3( אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )ה(,משנה )ג(, )ד(,עמוד 341 . 
)4( אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )ה(,משנה )ה(,עמוד 342:341 . 
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ال يوجد متسع من الوقت لسكب اخلمر لعبادة األوثان))(. ويمكننا أن نستدل من كثرة الترشيعات 
التى تناولت اخلمر، حتريمه وإباحته، عىل أمهية اخلمر وصناعته وجتارته بالنسبة لليهود. 

كام أظهرت بعض الترشيعات األخرى حماوالت التحايل وااللتفاف حول الترشيع، من أجل 
احلصول عىل نفع مادى من غري اليهودى، ومن عبادته الوثنية عىل النحو التاىل: 

* إباحة النقود أو الثياب أو األدوات التى جيدها )اإلرسائيىل( ىف رأس متثال مرقوليس )وهو من 
األوثان()2(. 

الوثنية، حديقة  للعبادة  »إذا كان  الوثنية:  بالعبادة  احلامم اخلاص  أو  باحلديقة  باالنتفاع  السامح   *
أو محام- فيجوز االنتفاع هبام دون إبداء االمتنان للقساوسة، وال جيوز االنتفاع هبام ىف حال 
رضورة إبداء االمتنان للقساوسة. أما إذا كانا للعبادة الوثنية ولآلخرين، فيجوز االنتفاع هبام 

سواء أبدوا االمتنان أم مل ُيبدوا االمتنان«)3(.     

* إذا استأجر شخص ما من اجلوييم عاماًل )إرسائيليًّا( ليعمل معه ىف مخر السكب )الذى ُيعّده 
مخر  برميل  كنقل  آخر،  لعمل  استأجره  وإذا  حُمّرم،  فأجره  أصنامهم(،  لعبادة  األصنام  عبدة 

السكب من مكان إىل مكان- فأجره مباح)4(.  

* إذا استأجر اجلوى »الغريب« محاًرا ليحرض عليه مخر السكب، فأجرته حُمّرمة. أما إذا استأجره 
ليجلس عليه، حتى لو وضع اجلوى عليه جّرة )مخر السكب( فأجرته مباحة)5(. ويشري ذلك 
إىل التحايل واملراوغة للحصول عىل نفع مادى من نقود وثياب وأدوات، أو استفادة بحديقة 

أو محام، أو احلصول عىل أجر مادى. 

وهكذا، ترتفع من خالل أبواب وفصـول هذا القسـم الرابع من أقسام »املشنا«، »نزيقني« 
»נזיקין« )األرضار(، نربة االستعالء والعنرصية التى تعد حجر األساس الذى يقوم عليه أى فكر 
التشكيك  الذات واالستعالء هبا عىل اآلخر، ويتدّرج إىل  يبدأ بمحاولة تضخيم  متطّرف، حيث 

واالستهانة باآلخر وحتقريه، وينتهى بالتعدى عىل حقوق هذا اآلخر.  

*    *    *
))( אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )ה(,משנה )ו(,עמוד 342 .  
)2( אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )ד(,משנה )ב(,עמוד 337 .  
)3( אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )ד(,משנה )ג(,עמוד 337 .  
)4( אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )ה(,משנה )א(,עמוד 340 .  
)5( אלבק,חנוך: שם,מסכת עבודה זרה,פרק )ה(,משנה )א(,עמוד 340 ..  
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ǺǱƘƦǩƗ ǨǆǞǩƗ

 ƞǾǲǽƴǩƗ ƞǽƳǸǶǾǩƗ ƟƘǕƘǮƪǩƗ ƝƎǂǱ ǛǷƸǑ

 ČĔđĒ ǫƘǕ ƶǲǭ ǨǾƕƗƸƽƑ Ǻǝ  ƘǵƷǸǎơǷ ƞǝƸǎƢǮǩƗ

ǨǽƋ ø ƯƘǥ ø ǬǾǱǸǮǽƑ ƿǸƩ

: جوش إميونيم »كتلة اإلميان« أوالاً

سياسية  وقوة  اجتامعية،  وظاهرة  فكرية،  »حركة  هى  اإليامن(،  )كتلة  إيمونيم«  »جوش  إن 
تعد التعبري األكثر وضوًحا للراديكالية )التطّرف(. . . ومل تكن راديكالية جوش إيمونيم العامة 
استيطان  حركة  أقامت  فقد  وجود؛  لفرض  باألخص  وربام  أيًضا  إنام  فحسب،  فكرية  راديكالية 
 . دينيون وعلامنيون من أجل هدف سياسى قومى مشرتك«))(  إليها  انضم  وخلقت قوة سياسية 
ويرى كل من إيامنويل هيامن وإيان لوستك ىف جوش إيمونيم  متثياًل للفكر األصوىل)2( اليهودى 

))( גורני,יוסף: החיפוש אחר הזהות הלאומית,חלק שלישי,פרק שמיני: הציונות האלטרנטיבית  של »גוש אמונים«,ספרית  
אפקים, הוצאת עם עובד, עמוד 217:215 . 

أساسيًّا  مرجًعا  عرقيًّا،  أم  سياسيًّا  أم  دينيًّا  أكان  سواء  األصل،  من  تتخذ  التى  الرؤية  هى  اصطالًحا:  األصولية   )2(
وسنًدا مطلًقا هنائيًّا . غري أنه قد تم ربط هذا املفهوم بحيز الدين، وقرصه الباحثون عىل التيارات الدينية املتشددة.               
لرتكيز  بل  بالرشيعة،  والتمسك  التدين  ىف  املبالغة  عىل  للداللة  هنا  تستعمل  ال    Fundamentalism واألصولية
االنتباه عىل رضب معني من رضوب السياسة يتسم بعالقة وثيقة بني عقائد املرء األساسية وبني السلوك املصمم 
عىل حتقيق تغيري جذرى ىف املجتمع. وإدخال االلتزام السياسى يؤدى إىل استثناء حركات التقوى والورع. ويرى 
أتباع »األصولية اليهودية«، أن تعاليم العهد القديم والتلمود ورشوح فقهاء الرشيعة، تنطوى عىل إجابات صائبة 
لكل قضايا العرص. ويرى أتباع هذا االجتاه، أن حركة التاريخ توقفت عند حلظة بعينها وأن أحداث العامل املعارص، 
السياسى ىف مكونات=  بالعمل  السحيقة. وبإدخال االلتزام  التى وقعت ىف األزمان  امتداًدا لألحداث  ليست إال 

تسڤى هيودا كوك
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املعارص، ويرى فيها إيان لوستيك »أهم أدوات التعبري املنّظم عن األصولية اليهودية... والتعبري 
األوضح واألقوى عن امليول األصولية ىف املجتمع اإلرسائيىل«))(. 

أكتوبر  حرب  صدمة  بعد   ،(974 عام  أوائل  ىف  رسمى  بشكل  إيمونيم  جوش  »تأسست 
داخل  كجامعة  إيمونيم  جوش  »ظهرت  فقد   .)2(»(967 حرب  ىف  كانت  بدايتها  لكن   ،(973
املفدال)3( »احلزب الدينى القومي« ىف أعقاب حرب 967)، ثم كحركة غري حزبية مستقلة عن 
املفدال ىف مطلع عام 974)، وكان ظهور هذه احلركة نتيجة لعدة ظروف وعوامل شهدهتا إرسائيل 

ىف أعقاب حربى 967)،973)م«)4(. 

1- أثر حرب 1967

كان النتصار إرسائيل ىف حرب 967) وقع شديد ليس فقط عىل مجهور املتدينني فحسب، بل 
امتد ليشمل اجلمهور العلامنى أيًضا. وكان هذا االنتصار، ىف اعتقادهم، بمنزلة تأكيد عىل مفاهيم 
دينية تتصل بآخرة األيام، وبمفهوم اخلالص. »إن الشعور بوقوع املعجزة ىف أعقاب حرب 967)، 
مل يكن مقصوًرا عىل مجهور املتدينني فحسب، بل شمل أيًضا قطاعات واسعة من اجلمهور العلامنى 
يعرب  الذى  اليهود،  غالة  من  )احلريديم(  »األتقياء«  مجاعات  استبعدنا  قد  بذلك  نكون  األصولية،  كلمة  =تعريف 
غلوهم ىف التمسك بالرشائع، ويميلون إىل عدم اعتبار القضايا السياسية الكربى، ومنها قضايا »األرض«، ىف مجلة 
إيامنويل:  قدمناه. )هيامن،  الذى  التعريف  اعتبارهم أصوليني بحسب  املمكن  فمن غري  ولذا  ما يستحق االهتامم، 
األصولية اليهودية، ترمجة: سعد الطويل، مراجعة: د. مجال أمحد الرفاعى، اهليئة املرصية العامة للكتاب- 988)، 
ص0:8)(، )لوستك، إيان س: األصولية اليهودية ىف إرسائيل، ترمجة حسنى زينة، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

ط) بريوت-)99)، ص9:))(. 
))(  )أ(- لوستك، إيان: املرجع السابق، ص))، ص4).  )ب(- هيامن، إيامنويل: املرجع السابق، ص 2). 

)2(    גורני,יוסף: החיפוש אחר הזהות הלאומית, שם,עמוד 215.  
»املزراحي«  احلزبني  لتوحيد  قوى  اجتاه  برز   ،(948 عام  )إرسائيل(  قيام  بعد  القومى«:  الدينى  »احلزب  املفدال   )3(
و»العامل املزراحي«. وكانت اخلطوة األوىل ىف هذا االجتاه توحيد احلركتني العامليتني هلذين احلزبني ىف اخلارج عام 
955). وبعد التوحيد عىل الصعيد العاملى، دعى إىل عقد مؤمتر مشرتك ىف إرسائيل ىف صيف 956)، حيث تقّرر 
تشكيل احلزب الدينى القومي»املفدال«. وقد عكست هذه التسمية »العنرص القومي« الذى أخذ »العامل املزراحي« 
يشدد عليه ىف أيديولوچيته، و»العنرص الديني« الذى شّدد عليه »املزراحي«. )عبد اهلل، هانى: األحزاب الدينية ىف 
إرسائيل، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بريوت، الطبعة األوىل، )98) ، ص 88،87( ، )الشامى، رشاد عبد اهلل 

)د(: القوى الدينية ىف إرسائيل  بني تكفري الدولة ولعبة السياسة، عامل املعرفة 86)، ص 04)(. 
القاهرة 2003،  للنرش،  للعامل وألنفسهم، مرييت  اليهود  اجلدد رؤى  أنبياء إرسائيل  )د(:  الغفار  الدويك، عـبد    )4(

ص226. 
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الذى ال يؤمن عادة باملعجزات ىف حياته اليومية. وبدأ عدد كبري من السكان غري املتدينني بزيارة 

حائط املبكى))( ومتلكهم اإليامن باملعجـزة التى حتّققت ىف ستة أيام«)2(. وظهر اجتاه اإليمـان بآخرة 

األيام، وهى املرحلة التى ينسب هلا الرتاث الدينى اليهودى حتقيق النبوءات املسيحانية بخالص 

الدينى، والسياسى، واألخالقى واالقتصادى.  الفشل واالهنيار  مجاعة بنى إرسائيل من حاالت 

 ،)3( الدينـية، وبخاصة ىف بنى عكيڤا  الدوائر الصهيـونيـة  ووسط  هذا اجلو تفّجرت بني بعض 

اجتاهات نبعت من نظرة دينية تتصل بآخرة األيام. وأدى احلامس الذى نجم عن حرب يونيو 967) 

إىل دفع جمموعة من الشباب من املعهد الدينى املسمى »مركاز هراڤ«)4( ىف القدس إىل اجتامع ىف 
حائط املبكى: ترمجة للتعبري » ويلنج وول« اإلنجليزى، ويقابله ىف العربية »كوتيل معراڤى« أى احلائط الغربى  الذى   )((
يسميه املسلمون العرب »حائط الرباق«، ويقال أنه جزء من السور اخلارجى الذى بناه هريود ليحيط باهليكل املبانى 
امللحقة به. ويعترب هذا احلائط من أقدس األماكن الدينية عند اليهود ىف الوقت احلارض ويبلغ طوله 60) قدًما. أما 
ارتفاعه فهو ستون قدًما، وسمى هذا احلائط باسم حائط املبكى »ألن الصلوات حوله تأخذ شكل عويل ونواح«. 
ولقد جاء ىف األساطري اليهودية أن احلائط نفسه يزرف الدمع ىف التاسع من آب وهو التاريخ الذى قام فيه تيتوس 
هبدم اهليكل، ومنذ القضاء عىل مترد بركوخبا ضد الرومان، سار موقع اهليكل املهدوم للحائط، مركًزا للتطلعات 
الدينية اليهودية. )املسريى، عبد الوهاب )د(: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، دار الرشوق، ط) ، 999)م، 

املجلد الرابع، ص 69)(. 
ط)،    عامن،  اجلليل،  دار  السعدى،  غازى  ترمجة:  للصهيونية،  احلقيقى  الوجه  إيمونيم  غوش  دانى:  روبنشتاين،    )2(

983)، ص5). 
بنى عكيڤا: هى حركة الشبيبة التابعة »للعامل املزراحى«. وقد أقيمت ىف فلسطني عام 929). وقد تم قبول الفكرة   )3(
انتظمت   ،(93( عام  وىف  احلركة.  تاريخ  من  مبكرة  مرحلة  ىف  عكيڤا«  »بنى  ىف  )االشرتاكية(الدينية  الكيبوتسية 
»كيبوتس بنى عكيڤا« إىل جانب معسكر العمل، لكن ذلك استمر لعامني فقط. وما إن تأسس الكيبوتس الدينى 
ىف الثالثينات عىل يد النازحني من أملانيا ورشق أوروبا، حتى تبلور التيار الكيبوتسى ىف »بنى عكيڤا«. وىف 940)، 
أقيم    ،(946 ىف  ذلك.  بعد  سنوات  سبع  النقب  ىف  »كخطوة«  استوطن  الذى  »شباب«،  »עלומים«  كيبوتس  أقيم 
إنشاء  وبعد  تسوريم«.  »عني  كـ  حربون  جبال  ىف  نفسه  العام  ىف  استقر  والذى  عكيڤا«،  »لبنى  الثانى  الكيبوتس  
التابعة حلركة  بنى عكيڤا. )ליפשיץ,משה: המשטר  الثانوية  الدينية  )الدولة اإلرسائيلية(، اتسعت شبكة املدارس 
133(. )פישמן,אריה: בין דת   הדמוקרטי בישראל,מעמדה של הדת היהודי במדינת ישראל,אור עם,1990,עמוד 

לאידיאולוגיה,הוצאת יד יצחק בן צבי-ירושלים, 1990,עמוד 98:96(.           
السابق كوك.  الرئيسى  للحاخام  األوحد  النجل  تسڤى هيودا كوك  احلاخام  يرتأسها  دينية  مركاز هراڤ: مدرسة   )4(
وكانت مدرسة »مركاز هراڤ« ىف عقد اخلمسينيات مؤسسة صغرية ومغلقة عىل نفسها مقامة ىف مبان آيلة للسقوط 
ىف شارع احلاخام كوك ىف وسط املدينة بني العيادة الشهرية لطبيب العيون الدكتور تيخو ومقهى بات الذين مل يعودا 
قائمني حاليًّا. وكان احلاخام تسڤى هيودا رئيًسا للمعهد الدينى »مركاز هراڤ« ما يقرب من مخسني عاًما. وقد فتحت 
واحتل  املنسوجة«.  »القبعات  أو  اجلديد«  »اليشوڤ  أمام شباب  أبواهبا  تسڤى هيودا  برئاسة  مركاز هراڤ،  يشيڤا  
طالب مركاز هراڤ، وأغلبهم تالميذ احلاخام تسڤى هيودا أماكنهم ىف الصدارة ىف املجاالت كلها: ىف احلاخامية، 
والتعليم، واالستيطان، والصناعة، والسياسة. وقد عملت يشيڤا  مركاز هراڤ كوك، بقيادة االبن، ىف تعليم، رشح 
مـع=   اخلـالص  نظــرية  القبالية.  املســيحانية  األب  كوك  احلاخام  نظرية  عىل  تغيريات  إدخال  وكذلك  وتعميق 
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خريف نفس العام )967)(، واعتبار هذا النرص عالمة عىل اخلالص اآلخذ ىف االقرتاب والتطّلع 
إىل ما وراء حائط املبكى، حيث خالص شعب إرسائيل))(. ومدرسة »مركاز هراڤ« هى املدرسة 
الدينية التى ختّرج فيها زعامء حركة جوش إيمونيم، ويرتأسها احلاخام تسڤى هيودا كوك)2( النجل 
األوحد للحاخام الرئيسى السابق كوك)3(. وقد رأى فيها أصحاب »القبعات املنسوجة« )هكيبا 

=تأكيد متزايد عىل األرض. )روبنشتاين، دانى: غوش إيمونيم الوجه احلقيقى للصهيونية، ترمجة: غازى السعدى، 
دار اجلليل للنرش، عامن، ط أوىل 983)، ص 3)(.

www. bnei %20 akiva %20 network %20 rav %20 avraham %20 yitzhak %20 hacohen %20 kook.com
)רכלבסקי ,ספי : חמורו של משיח,ידיעות אחרונות,ספרי חמד,נדפס בישראל-1998,עמוד 85,84).    

))(  عڤرون، بوعز: احلساب القومى، ترمجة ودراسة: د. حممد حممود أبو غدير، مرجع سابق، ص 574،572.  
)2( تسڤى هيودا كوك ) 1891- 1982(: ولد احلاخام  تسڤى هيودا كوك ىف ليتوانيا عام )89)م، وتعلم التوراة عىل 
التى  يافا  الثالثة عرشة من عمره، حيث سكن ىف مدينة  يدى والده، وهاجر إىل فلسطني مع والديه عندما كان ىف 
تعّلم فيها التلمود، وبعدها التحق بمدرسة )تورات حاييم( )توراة احلياة( ىف القدس، وعندما نشبت احلرب العاملية 
األوىل كان تسڤى مع والده ىف سويرسا وسكنا هناك حتى عام 6)9)م، ومن هناك سافر إىل لندن، ثم عاد مع أبيه 
إىل القدس عام 925)م، حيث ساعد والده ىف إقامة املدرسة الدينية )مركاز هراڤ(، وتزوج عام 930)م من ابنة 
حاخام معروف ىف وارسو، وقد توفيت زوجته بعد عرش سنوات من زواجهام، دون أن يرزقا بأوالد، وقد امتنع 
تسڤى بعدها عن الزواج لسبب غري معروف، فكان يقوم عىل خدمته أحد طالبه، الذى سكن بجوار شقته ىف حى 
)مئاة شعاريم( بالقدس، وقد أدار احلاخام تسڤى هذه املدرسة، ما يقرب من مخسني عاًما، حتى وفاته عام 982)م. 
) الزرو، صالح : املتدينون ىف املجتمع اإلرسائيىل، رابطة اجلامعيني، مركز األبحاث، اخلليل، ط)، 990)، ص 

   .)(75،(74
كوك: احلاخام أڤراهام إسحاق هكوهني كوك )865)- 924)(: أهم مفكرى الصهيونية الدينية وأول حاخام،   )3(
تعليمه  وتلقى  روسيا.  بشامل  التڤيا  ىف  جريڤا  ىف   (865 سبتمرب   (5 ىف  ولد  فلسطني.  ىف  اإلشكناز  لليهود  أكرب 
األوىل ىف وطنه جريڤا، وىف سن التاسعة عرشة كان طالًبا ىف يشيڤا ڤولوچني الدينية، وهى أكاديمية تلمودية، وتلقى 
رابينوڤيتس  داڤيد  إلياهو  احلاخام  ابنة  احلاخام كوك  تزوج  وقد  برلني.  ليڤ  احلاخام هريش  يد  هناك عىل  تعليمه 
تيئوميم )אדר"ת(، حاخام القدس ))90)-905)(. وحني بلغ كوك الثالثة والعرشين، أصبح حاخاًما لبلدة زيمل 
-(895( أعوام  تسعة  ملدة  ليتوانيا  ىف  بويسك  حاخامية  ىف  ثم   .)(894-(888( من  أعوام  ستة  ملدة  ليتوانيا  ىف 

وحالت   ،(9(4 عام  أوروبا  إىل  وسافر   ،(9(4 حتى   (904 عام  منذ  يافا،  حاخام  منصب  شغل  ثم   ،)(904
احلرب دون رجوعه فعمل حاخاًما ىف مدينة »سانت غالن« بسويرسا )4)9)-6)9)(، وانتقل إىل لندن، حيث 
عمل حاخاًما مؤقًتا )6)9)-9)9)(، ووصل إىل القدس ىف 3 سبتمرب 9)9)، لتوىل منصب حاخام األشكناز ىف 
القدس. وتتلخص سرية حياته ونشاطاته القومية الدينية ىف حماولة تقريب الصهيونية إىل املتدينني، وتقريب املتدينني 
من الصهيونية. وقد نرش كوك بحوًثا ىف جوانب املعرفة احلاخامية والتصّوف اليهودى والفلسفة والشعر، ونرشت 
رسائله ىف عدة جملدات، كام أن له العديد من الفتاوى.)פרידמן,מנחם: חברה ודת האורטודוקסיה הלא- ציונית בארץ 
ישראל 1936-1918,פרק שלישי: הרב קוק–בין מסורת לחידוש, הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים,1988,עמוד 92).  
)العابد، لطفى: الفكرة الصهيونية النصوص األساسية، سلسلة كتب فلسطينية-)2، منظمة التحرير الفلسطينية، 

مركز األبحاث، 970)، ص 293(. 
)د(:  الوهاب  عبد  )املسريى،   (Encyclopedia judaica, Jerusalem, volume10, p. 1183 ,keter, 1973(  

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، املوسوعة املوجزة، املجلد الثانى، مرجع سابق، ص 302،300(. 
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هرسوجا( الذين يمثلون جيل االستمرار للحركة الدينية الوطنية من خرجيى مدارس بنى عكيڤا، 
الذين أهنوا خدمتهم العسكرية ىف منتصف اخلمسينيات، وبحثوا عن مدرسة دينية؛ ليتمكنوا من 
مواصلة دراستهم العليا، املكان الذى يناسب خلفيتهم الثقافية والسياسية«))(.                                                              

 لقد أدت نتائج حرب 967)، إىل تعزيز املعسكر الدينى: »يقول الباحث اإلرسائيىل موشيه 
سميث، عن التحول الذى أحدثته حرب 967) جتاه القيم الدينية اليهودية ىف إرسائيل: ». . .إن 
مدينة  وتوحيد  سيناء،  وصحراء  اجلوالن  هضبة  إىل  باإلضافة  كلها  االنتدابية  فلسطني  احتالل 
القدس، وإتاحة االقرتاب من حائط املبكى وسائر األماكن املقدسة، مأل القلوب بالبهجة والسمو 
الروحى، وهو األمر الذى قوى ثقة األرثوذكسية ىف قدرهتا وىف حقها ىف التحدث باسم الشعب 
كله، وليس فقط باسم املؤمنني هبا. . . «)2(. ويعد هذا حتّوالً خطرًيا دفـع باجلـامعات اليهـودية 
الدينية التى تنتمى إىل املعسكر الصهيونى الدينى إىل قلب األحداث، بل جعلها تطالب بحقها ىف 

حتريك األحداث. 

هو  لڤينجر  موشيه   فإن  إرسائيل،  ىف  اليهودية  األصولية  متّثل  إيمونيم  جوش  كانت  وإذا 
جعل  الذى  وذلك  املرحلة،  هـذه  عن  املعـرّب  األصـوىل  بالفكـر  ارتبطـت  التى  الشـخصية 
الباحثون يصلون إىل نتائج » تدعم أيًضا اختيار لڤينجر رمًزا للتغيري الذى طرأ عىل إرسائيل منذ 

عام 967)«)3(           

2-  احلاخام موشيه لڤينجر 

احلاخام موشيه لڤينجر من مؤسسى جوش إيمونيم، عضو جملس  مستوطنات الضفة وقطاع 
غزة، الذى يعرف ىف العربية اختصاًرا باسم »יש"ע « )יהודה,שומרון,עזה(. ولد احلاخام لڤينجر 
ىف القدس عام 935)، وخدم ىف الشبيبة الطالئعية املحاربة )الناحال(. درس ىف يشيڤا كفار هرئيه 
הרא"ה )4(، التى أسسها عام 940) احلاخام موشيه تسڤى نريا)5( ، رائد جيل القبعات املنسوجة، 

روبنشتاين، دانى، غوش إيمونيم الوجه احلقيقى للصهيونية، مرجع سابق، ص2)، 3).  )((
)2(  الشامى، رشاد عبد اهلل )د(: احلروب والدين ىف الواقع السياسى اإلرسائيىل، مرجع سابق، ص 56،55. 

)3(   لوستك، إيان س: األصولية اليهودية ىف إرسائيل، مرجع سابق، ص 20. 
)4(   יצחק ,גלית: הרב לוינגר אושפז בבי"ח לאחר שעבר אירוע מוחי    

http: //www. news1. co. il/Archive/001-D-147361-00. html?tag=08-27-35       
)5(  موشيه تسڤى نريا )3)9)-996)(: ولد احلاخام موشيه نريا ىف )2 فرباير عام 3)9). كان والده احلاخام بتحيا،= 
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والتى حتمل اسم احلاخام كوك )הרא"ה- احلاخام أڤراهام هكوهني())(، وواصل احلاخام لڤينجر 
دراساته ىف يشيڤا مركاز هراڤ ىف القدس وكان تلميًذا بارًزا للحاخام تسڤى هيودا هكوهني كوك 
)حربون(  ىف  اليهودى  االستيطان  أبا  لڤينجر  موشيه  احلاخام  ويعد  شابريا.  أڤراهام  واحلاخام 
اخلليل، كام كان داعًيا ناشًطا لالستيطان ىف الضفة الغربية. فقد قاد عام 968) جمموعة من مائة 
شخص، هبدف االستيطان اليهودى ىف )حربون( اخلليل، وقد حظيت اجلامعة بدعم وزير العمل، 

جيآل ألون )2(.  

»لقد استأجر لڤينجر وعدد من تالميذ »مركاز هراڤ« غرًفا ىف فندق »بارك« رشقى اخلليل 
بنية معلنة هى قضاء عيد الفصح ىف املدينة، والصالة ىف مغارة املكفيلة ىف احلرم اإلبراهيمى، وكان 
ذلك عام 968). وخالل أيام العيد، أعلن لڤينجر أمام نائب رئيس الوزراء »ألون« والوزيرين 
»فرهافتيج« و»حزاين« من املفدال، أنه ال ينوى مغادرة اخلليل بعد انتهاء العيد. وملا كانت حكومة 
العمل احلاكمة وقتذاك تعتمد عىل دعم حزب املفدال، فقد سمحت جلامعة لڤينجر بإنشاء مدرسة 
دينية، ثم رخصت اللجنة الوزارية لشئون األمن- ىف مارس ñ (970 بإقامة مستوطنة من )250( 
وحدة سكنية، صارت تعرف بعد ذلك باسم »كريات أربع«. . . وجتدر اإلشارة إىل أن أسلوب 

لڤينجر هذا صار وسيلة مثىل الغتصاب األرض العربية وهتويدها«)3(. 

تابعة حلزب »هبوعيل مهزراحي«، كام  وقد عمل قبل جميئه إىل اخلليل »حاخاًما ىف جمموعة 
متّكن  التى  واملجموعة  املنسوجة.  القبعات  ذوى  طالئع  من  وكان  نحاليم،  مستوطنة  ىف  عمل 
لڤينجر من مجعها، وكانت تضم تالميذ مدرسة مركاز هراڤ وبعض الشبان غري املتدينني الذين 
=حاخام بلدة كروتسيكا ىف روسيا البيضاء. درس ىف مدرسة دينية، ثم سافر الستكامل تعليمه ىف يشيڤا مينسك. وىف 
عام 930)، عندما علم بإمكانية اهلجرة إىل فلسطني، من خالل ترصيح باهلجرة لطالب اليشيڤوت، كتب خطابا 
وأرسله للحاخام كوك ىف القدس، وطلب فيه ترصحًيا بالسفر. وما أن وصل إىل فلسطني حتى اجته إىل القدس، إىل 
منزل احلاخام كوك. وانضم إىل حركة »بنى عكيڤا« ىف القدس، ىف البداية كمعّلم، ثم كمقّرر.    واستمرت عالقته 

ببنى عكيڤا حتى آخر يوم ىف حياته. 
www. bnei % 20 akiva %20  network%  20 rav %20 avraham  20 % yitzhak %20 hacohen %20 kook. com

))(   רכלבסקי,ספי : חמורו של משיח, שם ,עמוד 70.               
التفاصيل  من  وللمزيد   ،http: //www. news1. co. il/Archive/001-D-147361-00. html?tag=08-27-35   )2(

                 www. israel-wat. com/pps/hebron. pps
)3(  ماىض، عبد الفتاح حممد: الدين والسياسة ىف إرسائيل، دراسة ىف األحزاب واجلامعات الدينية ىف إرسائيل ودورها 

ىف احلياة السياسية، مكتبة مدبوىل، ط)، 999)م، ص 500.  
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التى متخضت عنها  الكاملة، وهى املجموعة  أرض إرسائيل  إليه حتت مبدأ احلفاظ عىل  انضموا 
حركة جوش إيمونيم ىف ربيع عام 974)«))(.    

ويرى أمنون روبنشتاين)2(: »أن جوش إيمونيم تقّدم تعبرًيا صارًخا، هلدف بعيد املدى يتصل 
ـ بجميع  الدينني  التعليم  ـ وأغلبهم خرجيو  إيمونيم  . وأن رجال جوش   . باملجتمع اإلرسائيىل. 
جوش  صعود  أسباب  أحد  وأن  الستينيات...  ىف  اإلرسائيىل  املجتمع  نتاج  هم  ـ  ومراحله  فئاته 
هذا  لشباب  ُيقّدم  الذى  اإلرسائيىل  التعليم  هو  القومى  الدينى  املعسكر  القيم ىف  وتغيري  إيمونيم 

املعسكر«)3(. 

بني  فيها  مّيز  التى  التعليمية  أڤراهام كوك  احلاخام  بمفاهيم  بنى عكيڤا  مدارس  تأثرت  لقد 
ثالث قوى رئيسية ىف اجتاهات التعليم السائدة ىف االستيطان: 

قداسته  مغلق عىل  تعليم  القديم، وهو  االستيطان  املوجود ىف  التعليم  القديمة: وهو  القوة   
لغة  وحتى  أجنبية  لغة  أى  وكتاتيبه  الدينية  معاهده  ىف  وحّرم  إصالح،  أى  عنه  وأبعد  الداخلية، 

الدولة وأى تعليـم دنيـوى مهام بلغت رضورته للحياة. 

ذاته  الوقت  وىف  والوصايا  واإليامن  التوراة  ببعث  هيتم  الذى  التعليم  وهو  املتجددة:  القوة 
تعليم األبناء العلوم الرضورية حلياة اإلنسان، واهتم بتعليم اللغة العربية وتأسيس مدارس حرفية 

إىل جانب املدارس الدراسية. 

القوة العلامنية: وهو التعليم العلامنى الذى يتربأ من أى قداسة، والذى هيتم فقط برضوريات 
))(   روبنشتاين، دانى: جوش إيمونيم الوجه احلقيقى للصهيونية، املرجع السابق، ص )2. 

)2(  أمنون روبنشتاين: ولد ىف تل أبيب عام )93)، درس احلقوق واالقتصاد والعالقات الدولية ىف اجلامعة العربية، 
وحصل عىل الدكتوراه ىف الفلسفة من جامعة لندن. عمل من عام 964) عضًوا ىف إدارة حترير صحيفة »هاآرتس«، 
للقانون  أستاًذا  هبا  وعمل  أبيب،  تل  جامعة  ىف  احلقوق  لكلية  عميًدا  عمل   ،)(974-(969( األعوام  وخالل 
حركة  مؤسسى  بني  كان  أكتوبر973)،  حرب  بعد   ،(974 عام  وىف  روزن.  بنحاس  ملعهد  ورئيًسا  الدستورى 
كتبه:  أشهر  ومن  للتغيري«.  الديمقراطية  »احلركة  سكرتارية  ىف  عضًوا  وكان  زعامئها،  وأحد  )التغيري(،  »شينوى« 
»الصالحية والالقانونية« )965)(، نرش جامعة ُأكسفورد، و »هنا اآلن« )969)(، و»القانون الدستورى لدولة 
و»من   ،)(977( ا«  حرًّ شعًبًا  و»لنكن   ،)(975( متساهل«  جمتمع  ىف  األخالق  »فرض  و   ،)(974( إرسائيل« 
هرتسل حتى جوش إيمونيم ذهاًبا وإياًبا » )980)(. اختري زعياًم حلزب »شينوى« ىف انتخابات الكنيست الثالثة 
للطاقة ىف  املبام راتس شينوى(، وعني وزيًرا   ( عرشة )يونيو 992)(. وخاض االنتخابات ضمن حركة مريتس 
حكومة رابني. وبعد حدوث أزمة حزب العمل وحزب شاس احتجاًجا عىل ترصحيات لشوالميت ألونى وزيرة 
التعليم ىف مايو 993)، ُعني بداًل منها وزيًرا للتعليم«. ) الشامى، رشاد )د(: احلروب والدين ىف الواقع السياسى 

اإلرسائيىل، املرجع السابق، ص 56(.               
)3(   רובינשטיין,אמנון: מהרצל עד גוש אמונים ובחזרה,הוצאת שוקן/ירושלים ותל אביב, 1980, עמוד 112:111 . 
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احلياة العرصية للفرد واجلمهور. ويعّزز احلاخام كوك االجتاه اخلاص بالقوة الثانية »القوة املتجددة«، 
لتقويتها ومساعدهتا ىف  العتيقة؛  للقوة  قلعة حصينة  لتصبح  الثانية  القوة  ننمى  ويقول »... كيف 

احلفاظ عىل مزاياها املمتازة «))(. 

وقد تأثرت مدارس بنى عكيڤا هبذا االجتاه؛ حيث تبنّت بالفعل مبدأ »تعميق العلوم الدينية 
العلامنى  املجتمع  عن  بعيًدا  ـ  داخىل  ببناء  االستعانة  خالل  من  الدنيوية،  العلوم  ىف  التفوق  مع 
رخلفسكى.  سيفى  رأى  ىف   ، النجاح«)2(  فائقة  الثانوية  الدينية  املدارس  وكانت  الربجوازى. 
والدليل عىل ذلك أنه » ىف عام 960) كانت ىف إرسائيل 8) مدرسة دينية ثانوية، من بينها مدارس 
دينية صناعية ومدارس دينية زراعية. . . وىف عقد السبعينيات كانت نسبة املدارس الدينية الثانوية 
ىف إرسائيل 50%، ومعظم الشبان املتدينني تلقوا دراستهم ىف املدارس التابعة حلركة »بنى عكيڤا« 
التى كانت متلك أيًضا أربع مدارس للبنات«)3(. وهكذا، نجد أن التعليم الذى تلقاه رجال جوش 

إيمونيم هو مزيج من العلوم الدينية والعلوم الدنيوية. 

ىف  اليهودى  الوجود  أزمة  مع  الزعامء  جيل  تصارع  حني  »ىف  أنه  روبنشتاين  أمنون  ويرى 
اخلارج، وُأجرب عىل تسوية وقتية مع احلركات العلامنية من الداخل، فقد بلور جيل األبناء حارض 
تعاظم القوة اليهودية وجتاهل الشعوب اخلارجية. . . وأخذت فقرات التناخ وأقوال احلاخامات 
تفسرًيا جديًدا. تم تفسري حرب 967) كجزء من مسرية اخلالص. وأضفى اللقاء مع أماكن التناخ 

ا ىف آن واحد« )4(.  وصوره عىل دراسته مغزى جديًدا ـ مسيحانيًّا ودنيويًّ

3- أثر حرب 1973
املجتمع  داخل  التوازن  فقدان  من  حالة  إىل   (973 أكتوبر  حرب  ىف  إرسائيل  هزيمة  أدت 
اإلرسائيىل، وترتب عليها التخُبط بني توجيه االهتامات وبني حماولة البحث عن طريق للخروج 
من انكسار اهلزيمة. ويقول جرشون شفاط)5( وهو أحد مؤسسى جوش إيمونيم: »كانت األيام 

))(  לבובי,צביה: קודש וחול במוסדות החינוך בתפיסת הרב קוק    
      www. beit %20harav %20kook        

)2(  רכלבסקי,ספי: חמורו של משיח, שם,עמוד 65.  
)3(   روبنشتاين، دانى: غوش إيمونيم الوجه احلقيقى للصهيونية، املرجع السابق، ص 2).  

רובינשטיין,אמנון: מהרצל עד גוש אמונים ובחזרה,שם,עמוד 113:112.   )4(
)5(  جرشون شفاط : هاجر إىل إرسائيل من ڤينا عام 934) مع أرسته. واجتاز أحداث )936)ـ 939)( واحلرب=                                   
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التى تلت حرب 973) أيام حماسبة النفس. اخرُتقت اخلطوط، وانمحت احلدود، احُتلت ُدشم، 
وحتطمت أساطري البطولة، وخرجنا من هذه احلرب ُمنكرسين وُمهانني« ))(. 

ويصف دانى روبنشتاين الوضع داخل إرسائيل قائاًل: »برز الشعور باهلزيمة ىف إرسائيل... 
ارتبط  الذى  البارز  التعبري  )التقصري(  عبارة  كانت  الشعب اإلرسائيىل كشعب مهزوم.  وترّصف 
بإرسائيل عند ذكر حرب أكتوبر 973). . . وقد ُشكلت بعد تلك احلرب ىف القدس جلنة حتقيق 
رسمية هى جلنة )أغرانات(. وىف أعقاهبا، ُعزل رئيس األركان، وسقطت حكومة، وبرزت حركات 

احتجاج وطالبت بعزل جيل كامل من الزعامء«  )2(. 

وعىل مستوى اجلمهور املتدين، توقف الشعور باخلالص وبقرب جمىء املسيح: »كتب احلاخام 
لڤينجر بعد احلرب يقول: »لقد اشتدت خطورة الوضع ىف أعقاب حرب يوم الغفران 973)، وحّل 
الشعور باإلحباط والعجز والتدهور حمل الفرحة والبعث الوطنى. وبداًل من املعنويات العالية التى 
سيطرت عىل الشعب ىف يونيو 967)، فقد توقف الشعور باخلالص وبقرب جمىء املسيح«. وقال 
احلاخام حاييم داڤيد هليڤى حاخام تل أبيب ويافا معقًبا عىل الرضبة التى ُمنى هبا اجليش اإلرسائيىل: 
»إن هذا ليس انسحاًبا إقليميًّا فحسب بل انسحاًبا عن الطريق املؤدى إىل اخلالص التام أيًضا« )3(. 

وىف هذه األجواء، ظهرت جوش إيمونيم كحركة احتجاج سياسية دينية منظمة. 

4- األبعاد التارخيية لنشأة احلركة
معسكر  وتقوية  العمل،  حزب  موقف  إضعاف  إىل   (973 حرب  ىف  إرسائيل  هزيمة  أدت 
االئتالف  ىف  مهامًّ  عنرًصا  أصبح  فقد  املساومة،  عىل  »املفدال«  حزب  قدرة  من  قّوى  مما  اليمني؛ 
احلكومى. ورغم انتصار حزب العمل )املعراخ( ىف انتخابات الكنيست الثامن ىف أواخر ديسمرب 
=العاملية الثانية. عمل ىف بنى عكيڤا وىف »اهلجاناه«. وشارك ىف الرصاع ضد الربيطانيني ىف اجلليل. ىف هناية 946)، 
هاجر مع رفاقه، إىل عني تسوريم ىف جوش عتسيون، رغم أنف السلطة الربيطانية. وىف حرب 948) بعد أن أصبح 
جوش عتسيون ىف أيدى اجليش العربى األردنى، وقع جرشون ىف األرس األردنى ملدة حواىل عرشة أشهر، خرج 
بعدها، وساهم ىف إقامة عني تسوريم من جديد. وشغل وظائف رئيسية ىف الكيبوتس ىف املجال التنظيمى واملاىل، 
بينهم إدارة مرشوع يعمل ىف التصدير. كان عضًوا ناشًطا ىف املفدال ىف املجال االقتصادى والسياسى، ومجع اللجنة 
السياسية اخلاصة بالكيبوتس الدينى. ساهم بعد حرب 973) ىف تأسيس جوش إيمونيم، وبعد اتفاقية كامب ديڤيد 
ىف إقامة حركة »התחיה« » هتحيا« . وانُتخب باسمها ىف الكنيست، عىل مدار سبعة أعوام عمل فيها ىف اللجنة املالية. 

) שפט,גרשון: גוש אמונים הסיפור מאחורי הקלעים,ספריית בית- אל, 1995,עמוד 7 (.   
))(   שפט,גרשון: גוש אמונים הסיפור מאחורי הקלעים,ספריית בית- אל, 1995,עמוד 11.  

)2(  روبنشتاين، دانى: املرجع السابق، ص 22.       
)3(  روبنشتاين، دانى: املرجع السابق، ص 23. 
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الغفران،  الناخب حزب العمل عىل تقصريات يوم  انتصاًرا مريًرا؛ فقد عاقب  973)، فقد كان 
وفقد  تأييد مخس قرى تعاونية. وواجهت رئيسة الوزراء جولدا مائري صعوبات ىف تشكيل احلكومة 
اجلديدة، صعوبات شطرت السلطة... ))(. » فقد انخفضت قوة »العمل«، وأصبحت مكانة حزب 

»املفدال« كعنرص ىف االئتالف احلكومى مهمة أكثر من أى وقت مىض« )2(. 

احلاخام  منزل  يناير 974)، ىف   8 الثالثاء،  يوم  لقاء ىف  ُعقد  االنتخابات،  أعقاب هذه  وىف 
حاييم دروكامن رئيس يشيڤا )אור עציון( »أورعتسيون«، وهو اللقاء الذى يرى فيه جرشون شفاط 
البدايات األوىل جلوش إيمونيم. وحرض اللقاء احلاخام موشيه لڤينجر، وحنان بورات)3(، وهيودا 
هرئيل، واحلاخام إليعازر ڤلدمان)4( من كريات أربع، واحلاخام يوئيل بن نون)5( األيديولوچى 
من ألون شڤوت، وبروفيسور هيودا دون من جامعة بر ـ إيالن، ويوسقا شابريا من سكرتارية »بنى 

))(   שפט,גרשון: שם,עמוד 12:11. 
)2(   روبنشتاين، دانى: املرجع السابق، ص 26 . 

)3(  حنان بورات: ولد ىف كفار بيناس عام 943)، ونشأ ىف كفار عتسيون. درس ىف يشيڤا »كفار هروئيه«، و«مركاز 
هراڤ«. خدم ىف املظالت، وحارب ىف 973) وُجرح ىف قناة السويس. كان أحد مؤسسى كفار عتسيون وجوش 
إيمونيم، وأقام العديد من املستوطنات ىف الضفة الغربية وقطاع غزة. كان عضًوا ىف املفدال، وساعد ىف إقامة حزب 

»هتحيا«. انُتخب للكنيست العارش عن »هتحيا«، ومن الكنيست الثانى عرش حتى الرابع عرش عن »املفدال«.
                                                       http: //www. nrg. co. il/online/1/ART1/772/569. html 

)4(  إليعازر ڤلدمان: رئيس يشيڤا »نري« ىف كريات أربع مع احلاخام دوڤ ليئور شليطا، وأحد مؤسسى املستوطنات  ىف 
اخلليل وكريات أربع. ولد احلاخام إليعازر ڤلدمان ىف )) فرباير 937) ىف بتاح تكڤاه، ألبيه احلاخام يوئيل ڤلدمان. 
هناك  هناك حتى 956). ودرس  األمريكية، ومكث  املتحدة  الواليات  إىل  الثالثة من عمره، سافرت أرسته  وىف 
علم النفس والفلسفة، وعندما عاد تعّلم عىل يد احلاخام تسڤى هيودا هكوهني كوك، مع احلاخام حاييم دروكامن. 
وبدأ خيدم كرئيس »يشيڤا هسدير« نري« بكريات أربع من عام 972). ويعد احلاخام إليعازر ڤلدمان أحد مؤسسى 
»جوش إيمونيم«، وحركة »هتحيا«. خدم ىف الثامنينيات كحاخام مستوطنة كيشت ىف هضبة اجلوالن، كام كان عضًوا 
ىف السكرتارية العاملية حلركة »بنى عكيڤا«، وبعد ذلك ىف اإلدارة القطرية »لبنى عكيڤا«. كان عضًوا ىف الكنيست 

احلادى عرش والثانى عرش، واعتزل الكنيست عام 990). 
http: //www. yeshiva. org. il/wiki/Index. php?title=%D7%94%D7%A8%D7%91_%D7% 90%D7
%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%95%D7%9C%D7%93% D7% 9E%D7%9F         
)5( يوئيل بن نون: ولد ىف حيفا ىف 9 مايو 946)، نشأ وتعّلم فيها، ىف التعليم اخلاص »بمعسكر الوسط الديني« وحركة 
»بنى عكيڤا«. خدم ىف »الناحال« )شباب طليعى حمارب( ىف إطار ناحال ـ أوريم اخلاص ببنى عكيڤا. ىف 20 نوفمرب 
968)، عرب إىل جوش عتسيون مع إقامة »يشيڤوت هسدير« )جمموعات منظمة من اجلنود املتدينني لدراسة التوراة 
اليشيڤا برئاسة احلاخام هيودا عميطل. ساهم ىف  ىف نطاق خدمتهم العسكرية( ىف جبل عتسيون. وانضم إىل هيئة 
إقامة اليشيڤا وىف تطويرها، عّلم فيها التناخ، والتلمود، والرشيعة، والفكر اإلرسائيىل، وتاريخ شعب إرسائيل. وىف 

عام 985)، أقام معهًدا للبنات ىف عوفرا، مؤسسة ثانوية توراتية للبنات وتوىل رئاستها حواىل عرشة أعوام. 
 http: //www. ykd. co. il/hebrew/ramim/ramim_info/ramim_info. asp? name= yoel        
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بن  الكنيست زڤولون هامر، وهيودا  أيًضا عضوا  العاملية، وجرشون شفاط. وكان هناك  عكيڤا« 
مائري من كتلة الشباب ىف »املفدال«))(. 

وقد مجع بني غالبية هذه الشخصيات انتامؤها إىل جيل واحد وثقافة دينية واحدة: ». . . فهم 
التابعة  الدينية  الثانوية  املدارس  تعليمهم ىف  تلقوا  أبناء عائالت أشكنازية قديمة وثرية ومتدينة، 

للدولة، وخاصة مدارس »بنى عكيڤا« و»مركاز هراڤ«)2(. 

أجل  »من  حكومة وطنية طارئة  إقامة  دروكامن عن رضورة  احلاخام  أعرب  االجتامع،  وىف 
الكاملة  الكاملة، واستمرار االستيطان ىف ضوء اخلوف من تآكل أرض إرسائيل  أرض إرسائيل 
ىف حال إقامة حكومة حمدودة النطاق مع الرتكيب الشخىص املتوقع«. وقد أيده احلضور ىف هذا 
االقرتاح، مؤكدين عىل قدرة احلكومة املوّسعة عىل صّد الضغوط اخلارجية، وتوفري سياسة أكثر 

حزًما ىف امليدان السيايس)3(. 

ذلك أن البناء الفكرى حلركة جوش إيمونيم يستند عىل أربع ركائز، هى:                                          

* قدسية أرض إرسائيل الكاملة. 
* بناء جمتمع قومى عرصى عىل أسس اهلاالخا. 

* االستيطان الطالئعى، وقد تأثرت فيه بمدرسة حركة العمل الصهيونية. 
* الرصامة السياسية، تأثًرا باحلركة اإلصالحية« )4(. 

ظل  ىف  موّسعة  حكومة  إقامة  لفكرة  )املعراخ(  العمل  حزب  يرضخ  أن  إمكانية  رأوا  وقد 
وديان،  جولدا  بدون  أخرى  »انتخابات  احتامالت:  ثالثة  أمامه  وضعت  التى  الراهنة،  الظروف 
ا مع خطوط عريضة تعارض كامل األرض، وحكومة وحدة وطنية ال تضع  وائتالف حمدود جدًّ

خطوًطا عريضة وبذلك ترتك مدخاًل إىل السيادة ىف أرض إرسائيل الكاملة « )5(. 
))(  שפט,גרשון: שם,עמוד 14. 

إرسائيل             ىف  الدينية  واجلامعات  األحزاب  ىف  دراسة  إرسائيل،  ىف  والسياسة  الدين  حممد:  الفتاح  عبد  ماىض،    )2(
ودورها ىف احلياة السياسية، مكتبة مدبوىل 999)، ص 495.  

)3(  שפט,גרשון: שם,עמוד 15. 
)4(  גורני,יוסף : החיפוש אחר הזהות הלאומית,שם,עמוד 217. 

)5( שפט,גרשון: שם,עמוד 15. 
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ولذلك فقد اجتهت أنظارهم إىل »املفدال« الستخدامه كورقة ضاغطة؛ حيث »كانت احلركة 
ا كتلة أخرى ىف حزب »املفدال«، كتلة انضمت إىل كتلة الشبان )زڤولون هامر، وهيودا بن  نظريًّ
مائري( ضد الكتل القديمة والكبرية مثل كتلة )ملفنيه( )من أجل التحّول( برئاسة الدكتور يوسف 
بورج، وكتلة )ليكود أو متورا( )التكتل والتغيري( برئاسة إسحاق رفائيل »وأهارون أبو حصرية«، 

والكتلة املركزية برئاسة زيراح فارهفتيج«))( . 

»بنى  شباب  املثقفني،  بحشد  قاموا  املؤيدين  دائرة  لتوسيع  مائري  وبن  هامر  من  حماولة  وىف 
التعاونية(  )القرى  املوشاڤيم  وأعضاء  الدينى  الكيبوتس  وأعضاء  االستيطان،  وأعضاء  عكيڤا«، 
»وىف  إيمونيم.  جوش  شكلت  التى  اجلامعة  وبني  بينهام  االلتقاء  نقطة  هى  هذه  وكانت  الدينية. 
أن  يمكنه  تأثري  ذات  داخلية  قوة  مائري  وبن  هامر  يشّكل  أن  مقّدًرا  كان  املشرتك  العمل  إطار 
حيّرك زعامء احلزب ىف اجتاه وجهة النظر الصهيونية احلازمة، ومقّدًرا أن تقوم هذه اجلامعة ـ التى 
مميزة  إىل عالمة  دينى وحتويله  ـ  أيديولوجى صهيونى  بتوفري مضمون  ـ  إيمونيم  شكلت جوش 

لكتلة الشباب«)2(. 

وقد انقسم حزب »املفدال« عىل نفسه بني أنصار مبدأ األرض مقابل السالم وبني أنصار الضم 
الكامل لألراىض املحتلة. وإذا ما ُعدنا إىل مؤمتر حزب »املفدال« العام ىف 969)، نجد انعكاس 
هذا األمر؛ حيث انقسم احلزب عىل نفسه بني مؤيدين لرضورة االحتفاظ باألراىض املحتلة من 
من  رفائيل  وإسحاق  شابريا  موشيه  آنذاك  احلزب  زعيم  وبني  دروكامن،  بزعامة  الشباب«  »كتلة 
املؤيدين لفكرة األرض مقابل السالم... وقد تكّررت املواقف نفسها ىف مؤمتر احلزب الرابع بعد 
حرب أكتوبر 973) بني أنصار مبدأ األرض مقابل السالم وبني أنصار الضم الكامل«)3(. وقد 
أدرك الزعامء القدامى ىف حزب »املفدال« أن القوة احلقيقية ملؤيدى كتلة »الشباب« من بني مجهور 

ا، وأن للكتلة الشابة مكاًنا رئيسيًّا بني بقية الكتل«)4(. ناخبى »املفدال« كبرية جدًّ

وقد اختلفت اآلراء ىف املرحلة األوىل من النقاش حول، ما إذا كان من األفضل تركيز اجلهود 
عىل »املفدال« من أجل حتقيق مطلب »حكومة وحدة وطنية«، أم توسيع الدائرة، لتشمل عنارص 

))( روبنشتاين، دانى: املرجع السابق، ص 26. 
)2( שפט,גרשון: שם,עמוד 16. 

سابق،  مرجع  السياسة،  ولعبة  الدولة  تكفري  بني  إرسائيل  ىف  الدينية  القوى  )د(:  اهلل  عبد  رشاد  الشامى،    )3(
ص04)،06). 

)4( שפט,גרשון: שם,עמוד 16. 
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استيطانية غري مرتبطة باملفدال: »اقرتح باروخ دوڤدڤنى توسيع الدائرة وحتريك عنارص االستيطان 
غري املرتبطة باملفدال، وىف االجتاه اآلخر دفع دوائر مجاهريية ذات تأثري تقوم بالضغط عىل زعامء 
»املفدال«. وأعلن يوئيل بن نون، أنه ثمة خطر ىف تركيز  الرصاع عىل حكومة وطنية طارئة؛ ألن 
األمر سيتم تفسريه كرصاع من أجل أرض إرسائيل الكاملة، وأضاف قائاًل: »وإذا خرسنا فيه فكام 
لو كنا قد خرسنا ىف املعركة الكربى. والنتيجة أنه لن يبقى لنا جمال مناورة وعمق إسرتاتيجى ىف 
الرصاع من أجل كامل األرض«. وأعرب احلاخام إليعازر ڤلدمان عن رأيه قائاًل: »جيب أن يكون 
الكنيست  عضو  واقرتح  موّسعة«.  حكومة  إلقامة  مبادرة  حتريك  الليكود  مطالبة  تنظيمنا  هدف 
هيودا بن مائري تركيز النقاش ىف الطرق العملية للضغط عىل »املفدال«، وتم قبول اقرتاحه. وقد عرّب 
جرشون شفاط عن ذلك بقوله: »واتفقنا ىف الرأى عىل أن الطريق الوحيد للدفاع عن كامل األرض 
هو عرض طلب أمام »املفدال« إلقامة حكومة وحدة وطنية كرشط النضاممه إىل احلكومة. ومنذ 

تلك اللحظة كان »املفدال« اهلدف الذى اجتهت إليه سهامنا« ))(. 

فقد »كان اهلدف املعلن للحركة التى ُقصد هبا أن تكون كتلة من كتل »املفدال« ىف بادئ األمر 
يمنع  بند رصيح  برناجمها عىل  إذا اشتمل  ائتالفية، إال  أية حكومة  »املفدال« ىف  هو عدم مشاركة 
تقديم أية تنازالت ىف الضفة الغربية؛ ولذا فقد أّيدت احلركة تشكيل ائتالف وطنى يضم حزب 

الليكود ىف ذلك الوقت«)2(.  

وقد اقرتح حنان بورات إقامة جلنة عمل للنشاطات السياسية، وكذلك جلنة إعالمية تتجه إىل 
الشعب... وهكذا تقّرر إقامة جلنة عمل، تبدأ ىف اتصاالت مع زعامء »املفدال« وعنارص أخرى... 
وىف هناية اللقاء، وقع اجلميع عىل بيان للصحف ُوجهت فيه دعوة إىل زعامء املفدال » أن جيتازوا 
احلاخام  عند  اللقاء  وبعد   .  . وطنية«.  وحدة  حكومة  أجل  من  يناضلوا  وأن  احلقيقى  االمتحان 
نواهبا  ُتلزم  ال  أهنا  باإلمجاع  قرار  عىل  ووافقت  »املفدال«  إدارة  اجتمعت  واحد،  بيوم  دروكامن 
باإلرصار عىل إقامة حكومة مع الليكود كرشط ال يمكن جتاوزه النضاممها إىل احلكومة. . . وادعى 
زعامء حزب »املفدال« أن التطرف ىف موقف رؤساء الشباب يرجع ألسباب تتعلق بالرصاع داخل 

احلزب، وخاصة رغبة زڤولون هامر احلصول عىل منصب وزير ىف احلكومة « )3(. 
))( שפט,גרשון: שם,עמוד 17,16.  

)2( ماىض، عبد الفتاح حممد: املرجع السابق، ص 497. 
)3(  שפט,גרשון: שם,עמוד 20:17. 
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ويعكس قرار إدارة »املفدال« انتصار الزعامء القدماء ىف احلزب ىف هذه املرحلة: »لقد دعت 
بعض الفئات داخل حزب »املفدال« إىل استغالل الوضع الذى أصبح فيه حزب العمل )املعراخ( 
إىل  االنضامم  إىل  للحزب  القدماء  الزعامء  دعا  بينام  احلكومة  ىف  »املفدال«  الرشاك  ماسة  بحاجة 
االئتالف احلكومى لتحقيق انتصارات مهمة ىف املجالني الدينى واملاىل، ومل يتحدث أحد من زعامء 
حزب »املفدال« عن النضال من أجل إقامة إرسائيل الكربى، ومل حيتل هذا املوضوع مكان الصدارة 

واألولوية لدى السياسيني املحنكني« ))(. 

املرحلة  اتفاق بشأن  كيسنجر إىل  وىف تلك األثناء، توّصل ديان ووزير اخلارجية األمريكى 
األوىل النسحاب اجليش اإلرسائيىل حتى ممرات המיתלה והגידי امليتال واجليدى. وقد عرّب جرشون 
األحداث  »وقعت  قائاًل:  االتفاق  من  إيمونيم  التى شّكلت »جوش  اجلامعة  شفاط  عن موقف 
ذا قوة  لنا حافًزا  بالنسبة  تنازل، وكان ذلك  تنازل وراء  اجتاه  اجتاه واحد فقط،  بإيقاع رسيع وىف 
منهام،  بمبادرة  ديان،  موشيه  اجليش  وزير  مع  مائري  وبن  هامر  والتقى  نشاطنا«.  لتعجيل  عظيمة 
وقال هلام ديان: إنه ليس املعنى بإقامة حكومة وطنية طارئة، وإنه يعتمد عىل ُحكم جولدا ىف كل 
ما يتعلق بتشكيل احلكومة. ومن اجلانب اآلخر، تعّرض حزب العمل لضغط من خالل موقف 
الليرباليني املستقلني، الرشيك الثانى املحتمل. هّدد الوزير موشيه كول بعدم االشرتاك ىف احلكومة 
إذا تنازل العمل لألحزاب الدينية ىف أمور دينية. وبالنسبة ملسألة كامل األرض، قال موشيه كول: 
إن مسألة احلياة أو املوت لدولة إرسائيل هى ىف حتقيق سالم عىل أساس تسوية إقليمية. وذلك ال 

يتعارض مع أرض إرسائيل الكاملة، لكن من املمكن ترك هذا ملجىء املسيح«)2(. 

إىل احلكومة، ولكنها  بيجن  مناحم  »إمكانية ضم  للبحث ىف  مائري مستعدة  ومل تكن جولدا 
بعد  استقالتها  قدمت  السبب  وهلذا  قوية،  حكومة  ترؤس  تستطيع  لن  أهنا  أدركت  قد  ذلك  مع 
هذه  وىف  رابني«)3(.  إسحاق  إىل  اإلرسائيلية  احلكومة  تشكيل  مهمة  وأسندت  أسابيع،  بضعة 
املرحلة، كان من الرضورى البحث عن زعيم يقود مسرية احلركة ىف مواجهة تصاعد األحداث 

السياسية والعسكرية. 

5 - البحث عن زعيم  

الزعامة  كان احلاخام حاييم دروكامن هو املرشح للزعامة، ولكنه رفض بشدة. فتم عرض 
))( روبنشتاين، دانى : املرجع السابق، ص 26.  

)2(  שפט,גרשון: שם,עמוד 21,20. 
روبنشتاين، دانى: املرجع السابق، ص 26.   )3(
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عىل يوسكا شابريا، رجل اهليئة الُقطرية ىف »بنى عكيڤا«، والذى كان مرشًدا لعدد من األعضاء 
بورات وإسحاق عرمونى عندما عرضا  إجابته عىل حنان  فكانت  بينهم،  ا  وشخصية حمبوبة جدًّ
عليه هذا األمر بالرفض، مفرًسا ذلك بأنه ال يقيم ىف املستوطنات وال يصلح لقيادهتم. فكان االجتاه 
إىل احلاخام هيودا عميطل بنصيحة حنان بورات، وكان يقيم ىف حى جڤعت مردخاى ىف القدس، 
وهو رجل التوراة الذى أقام املعهد الدينى الكبري لتعليم التوراة ىف  الضفة الغربية. وعرضوا عليه 
الزعامة بكلامت بسيطة: »بعد الرضبة التى تلقاها شعب إرسائيل ىف جسده وروحه، عمى عن رؤية 
االنتصار واخلالص الكبري منذ حرب 948)، وهو حيّول كل ذلك إىل فشل، ويقف أمام شعوب 
العامل معلنًا عن إفالسه. وإننا نرغب ىف استنهاض روح الشعب، وأن نرفع الرأس، وأن نرفع العلم، 
ونقول بالرغم من هذا: أرض إرسائيل. لذلك نحن بحاجة إىل زعامة جوهرية تتمّرد عىل طرق 
األحزاب التقليدية والزعامة التقليدية ىف إرسائيل«. فكانت إجابة عميطل بكلامت الذعة: »أنتم 
جمذوبون، لديكم أوهام كاذبة، خُييل إليكم أنكم مالئكة السامء، لكن ليست لديكم أية قوى. أأنتم 

تقوون عىل التمرد عىل زعامة »املفدال«؟ أنتم غري أهل هلذا األمر. كلها أحاديث وثرثرة«))(. 

ل إىل زعيم يقود احلركة مل جيدوا أمامهم سوى التعامل مع اإلمكانيات  وإزاء فشلهم ىف التوصُّ
التى شّكلت حركة جوش إيمونيم ىف احلكومة، وخلوفهم  املتاحة. وكان لعدم ثقة أفراد اجلامعة 
من سياساهتا املتوّقعة إزاء الضغوط الدولية عليها أثره الذى ترتب عليه عقد اجتامع ىف 3) يناير 
974): »وحرض االجتامع ممثلو املستوطنات، والكيبوتسات، ومستوطنات دينية، وشباب »بنى 
عكيڤا«، ورؤساء يشيڤوت، ومفكرون. وكان التساؤل »ماذا ىف مقدور قلة متفرقة أن تعمل أمام 
هؤالء الزعامء املحنكني الذين يؤمنون »باحللف التارخيي« بني »حزب العمل« و»املفدال«؟. . . 
»يشيڤا مركاز  أراد رجال  )فقد  االجتامع  إىل  »مركاز هراڤ«  وكان هناك شك ىف حضور رجال 
هراڤ« بقيادة احلاخام تسڤى هيودا كوك، وضع تأكيد عىل كامل األرض، وعىل االستيطان ىف الضفة 
الغربية، وليس عىل حكومة وحدة وطنية(. وقد حرض حنان بورات ىف حني غاب آخرون)2( . فقد 
ارتكزت أفكار »كوك«، . . . عىل أمهية استيطان عموم »أرض إرسائيل«، باعتبار أن هذا االستيطان 

فريضة دينية »ميتسڤا«)3(. ورجال »يشيڤا مركاز هراڤ« هم ممثلو فكر كوك. 

وقام جرشون شفاط بإدارة االجتامع. وأّكد املتحدثون عىل رضورة اإلحلاح عىل املفدال أال 
))(  שפט,גרשון: שם,עמוד 19:18. 
)2(   שפט,גרשון: שם,עמוד 22:21. 

ماىض، عبد الفتاح حممد: املرجع السابق، ص 496.  )3(
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يتنازل عن مطلب إقامة حكومة وحدة وطنية »وأن يضع رشًطا النضاممه إىل احلكومة هو املحافظة 
عىل سيادتنا عىل كل أجزاء أرض إرسائيل«. نادى احلاخام موشيه تسڤى نريا، رئيس »يشيڤوت بنى 
عكيڤا«، بالسري ىف مظاهرة عند مبنى حزب »املفدال« من أجل إقامة حكومة تكتل وطنى. وقال إن 

حكومة تكتل هى قيمة دينية من الدرجة األوىل ))(. 

وقد ظهر صدى نداء موشيه نريا »ىف هناية آذار 974) خالل انعقاد مؤمتر حزب »املفدال« 
ىف تل أبيب عندما تظاهر خارج القاعة عرشات الشبان من ذوى )القبعات املنسوجة(، ورددوا 
شبان  فيها  يشرتك  مرة  أول  هذه  وكانت  العامىل،  التجمع  حكومة  مقاطعة  إىل  تدعو  شعارات 
متدينون ىف مظاهرة ذات طابع سياسى. وكان املجتمع اإلرسائيىل قد شهد مظاهرات للمتدينني، 

ولكن للمطالبة بتحقيق أمور دينية«)2(. 

انقاد  »إذا  مهدًدا:   (974 يناير   (3 ىف  االجتامع  ذات  ىف  نئامن،  يعقوب  بروفيسور  وقال 
»املفدال« حلكومة مع الليرباليني املستقلني والعمل فحسب، فلن نساهم ىف ذلك، وسندعو أعضاء 
الكنيست الذين تم انتخاهبم من خالل هذا اجلمهور لالنسحاب من هذا احلزب«. واقرتح حنان 
املطالبة  القوى  مع  بالسالم  تطالب  التى  القوى  كل  لتوحيد  وطنية  وحدة  حكومة  إقامة  بورات 

بأرض إرسائيل الكاملة«)3(. 

لقد علت ىف هذا االجتامع نربات حادة تتحدث عن مظاهرة سياسية، واهتام رصيح للمفدال 
انتخاهبم من خالل مجهور هذا  تم  الذين  الكنيست  بانسحاب أعضاء  بالتقصري، وهتديد واضح 
احلزب املتدين. وىف هناية االجتامع، صاغ أعضاء االجتامع بياًنا إىل زعامء »املفدال« طالبوهم فيه: 
الكنيست  انتخابات  مساء  للناخبني  أعطيت  التى  وللوعود  احلزب  لربنامج  خملصني  يظلوا  »أن 
هذه  ىف  رضورة  تعد  والتى  طارئة،  وطنية  حكومة  إقامة  أجل  من  بقوة  نصمد  وأن  الثامن، 

الساعة املصريية«)4(. 

حزب  مفاوضات  وفريق  املفدال  مفاوضات  فريق  بني  اللقاء  كان  اآلخر،  اجلانب  وعىل 
العمل، ىف 0) يناير 974) برئاسة فنحاس سافري ويوسف بورج، وقد ُخصص اللقاء كله ملطلب 

))(  שפט,גרשון: שם,עמוד 23. 
)2(  روبنشتاين، دانى : املرجع السابق، ص 27،26.  

)3(   שפט,גרשון: שם,עמוד 23.  
)4( שפט,גרשון: שם,עמוד  24. 
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املفدال إقامة ائتالف واسع بمشاركة الليكود. . . ولكن أظهرت الدالئل أن خلف مطلب زعامء 
إىل  لقاءات غري رسمية  ل ىف  التوصُّ تم  قد  كان  الرسمى إلقامة حكومة وطنية طارئة،  »املفدال« 
»املفدال«  عليه  وافق  الذى  التعديل  وكان  »املفدال«.  بمشاركة  حمدود  ائتالف  إقامة  عىل  اتفاق 
اليهودى؟ ومل يكن  من هو  قانون  لتعديل  التصويت  االئتالف ىف  هو حرية تصويت كل أعضاء 
موضوع »أرض إرسائيل الكاملة« من بني املوضوعات التى هدف إليها وزراء »املفدال« لتكون 
رشًطا النضاممهم إىل احلكومة . . . وبعد ثالثة أيام من لقائهم، اجتمعت ىف 3) يناير 974) جلنتا 
املفاوضات االئتالفية اخلاصة بحزب العمل و»املفدال« ىف مكتب وزير املالية ىف القدس. وكانت 
إجابة حزب العمل النهائية ىف اقرتاح إقامة حكومة وطنية طارئة أنه. . . »قرر مكتب حزب العمل 
حزب  أعضاء  أن  متاًما  واضًحا  صار  هنائيًّا«.  طارئة  وطنية  حكومة  إقامة  رفض  املاىض  األسبوع 
احلكومة،  إىل  االنضامم  رغبتهم  »املفدال« حول  مراوغات وزراء  قراءة  عليهم  يستغلق  مل  العمل 
وعلموا أن »املفدال« ىف جيبهم. ومل يتأخر رّد »املفدال«. ىف اليوم، التاىل هلذا اليوم، تلقى أعضاء 
جلنة املفاوضات االئتالفية اخلاصة باحلزب تفويًضا من زعامة احلزب، ملواصلة املفاوضات دون 

إقامة حكومة باشرتاك الليكود))(. 

»احلركة من أجل أرض  كفار عتسيون هبدف  وبناء عىل ذلك، كان اإلعداد الجتامع ثان ىف 
املستوطنات إىل جوش عتسيون ىف  وجاء حواىل سبعني شخًصا، أغلبهم من  الكاملة«.  إرسائيل 
يوم األربعاء، 7 شباط 974)، 30 يناير 974)... وقد رأوا ىف هذا املكان الذى يعد األسبق ىف 

اخرتاق اخلط األخرض ىف الضفة الغربية املكان املالئم الجتامعهم )2( . 

اتفاق  أى  يشتمل  لكى  »املفدال«  حزب  ىف  بذهلا  جيب  التى  اجلهود  عن  اجلميع  و»حتّدث 
لڤينجر  احلاخام  واقرتح  الغربية«)3(.  الضفة  ىف  تنازالت  أية  تقديم  يمنع  رصيح  بند  عىل  ائتالىف 
ىف  إرسائيل  أرض  عن  التنازل  بعدم  موّضح  تلميح  أو  وطنية،  وحدة  »حكومة  اقرتاحني:  أحد 
اخلطوط العريضة للحكومة. إذا مل يتحّقق أى منهام، فعىل جلنة العمل اخلاصة بنا إعالن االنسحاب 
باروخ دوڤدڤنى تنصيًصا ىف  دروكامن فكرة االنسحاب. واقرتح  من املفدال«. وعارض احلاخام 
اخلطوط العريضة للحكومة بموجبه، فإن أى نقاش حول الضفة الغربية ُيلزم احلكومة اإلعالن 

))( שפט,גרשון: שם,עמוד 24,21. . 
)2( שפט,גרשון: שם,עמוד 28,27,25. 

)3( روبنشتاين، دانى: املرجع السابق، ص 26. 
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عن انتخابات جديدة. ونادى موسكوڤيتس باالنخراط ىف نشاط تعليمى واسع املدى خللق وعى 
بني الشعب بحقه عىل أرض إرسائيل. . . ، وزعم زڤولون هامر أن كل قيمة االجتامع التكتل حول 
هدف أرض إرسائيل الكاملة. وزعم احلاخام ڤلدمان. . . »أن األمر األكثر أمهية اليوم هو وضع 
رشط لالنضامم إىل احلكومة يتمثل ىف املحافظة عىل الضفة الغربية. وهذا األمر هو اليوم بالنسبة لنا 

الطاليت))( والتفيلني)2(« )3(.   

لقد كان اهلدف الرئيسى وراء رغبتهم تشكيل )حكومة وحدة وطنية( ائتالف حكومى موّسع 
يضم الليكود، هو احلفاظ عىل )أرض إرسائيل الكاملة(، ووقف أى حماولة لالنسحاب ذلك أنه 
»بإرشاك حزب الليكود ىف االئتالف احلكومى، هكذا حتكم إرسائيل حكومة ال تستطيع التخىل 
عن أى شرب من األراىض املحتلة« )4(. ذلك أنه يرجع قدر كبري من نجاح حركة جوش إيمونيم إىل 

»عالقة التكافل احليوى التى أقامتها مع الليكود أكرب أحزاب اليمني السياسية ىف إرسائيل«)5(. 

عليه  قامت  الذى  األساس  حجر  هى  كانت  الكاملة«  إرسائيل  »أرض  فكرة  فإن  وهكذا، 
حركة جوش إيمونيم؛ ولذلك نجد ىف هذا االجتامع ىف كفار عتسيون وهو اجتامع إعالن احلركة 
وىف  احلركة،  أعضاء  واقرتاحات  آراء  ىف  ذلك  وظهر  األرض.  أمهية  عىل  شديًدا  تركيًزا  رسميًّا، 
»ترصيح  وفيه  االجتامع،  ىف  بقراءته  بورات  حنان  قام  الذى  كوك  هيودا  تسڤى  احلاخام  خطاب 
بأنه إذا كان هذا هو موقف زعامء »املفدال«، فإنه يرتاجع عن كل ما كتبه ىف خطابه للناخبني قبل 
اقرتاح  يؤيد  إنه  أيًضا:  »املفدال«... وقال ىف خطابه  للتصويت لصالح  فيه  يدعوهم  االنتخابات 
لڤينجر إدخال رشط واضح ىف اخلطوط العريضة، إذا مل تكن هناك إمكانية إقامة حكومة وطنية 
طارئة. كخط رجعة أخري، اقرتح تلميًحا مفرًسا باالنسحاب من احلكومة ىف اللحظة التى تبدأ فيها 
الذى  )صيصيوت(،  باألهداب  تنتهى  التى  األربعة  األطراف  ذى  الرداء  اسم  هو  الصالة(:  شال   ( ))(  الطاليت 
يرتديه اليهودى املتدين أثناء الصالة. )الشامى، رشاد )د(: موسوعة املصطلحات الدينية اليهودية، مرجع سابق، 

ص45)(. 
التفيلني: هى رشائط من اجللد توضع عند صالة الصبح ىف األيام العادية؛ حيث يوضع أحدها حول الرأس، والثانى   )2(
عىل الذراع اليرسى. ويوجد ىف »تفيلني الرأس« أربع علب صغرية ىف كل منها فقرة من العهد القديم. أما ىف »تفيلني 
اليد« فتوجد علبة واحدة هبا مجيع الفقرات السابقة عىل لفيفة واحدة. )الشامى، رشاد )د(: موسوعة املصطلحات 

الدينية اليهودية، مرجع سابق، ص))3(. 
)3(  שפט,גרשון: שם,עמוד 31:28. 

)4( روبنشتاين، دانى: املرجع السابق، ص 26. 
)5(  لوستك، إيان: املرجع السابق، ص 4). 
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مفاوضات حول تنازالت إقليمية. »ستكون هذه الساعة احلاسمة لالنقسام، مع هذا، قال، جيب 
أن نرّص بشكل هنائى عىل االستيطان، واخلطط االستيطانية، واالعتامدات املالية. وىف جمال التعليم 

واإلعالم، اجتزنا الساعة احلاسمة، وجيب االقرتاب بقوة خللق معرفة مجاهريية صحيحة«))(. 

ذلك أن احلركة قد وضعت هلا أهداًفا تتمّثل ىف:
)ـ بسط السيادة اليهودية عىل أرض إرسائيل الكاملة، وفق ما جاء وصفها ىف التوراة. 

 2ـ االستعاضة من أشكال احلكم الليربالية الديمقراطية الغربية النمط بأشكال »هيودية أصيلة«. 
3 ـ إعادة بناء اهليكل ىف القدس تنفيًذا للخالص املسيحانى الذى قضاه اهلل. . . 

املجتمع  ىف  الرسيع  التغيري  لتحقيق  الوسيلة  هو  السـياسى  العمل  أن  عىل  التشديد  ـ   4
اإلرسائيىل...«)2(. 

6 - إطالق اسم على احلركة

حنان  إىل  بطاقة  نون   بن  مّرر  عتسيون،  كفار  ىف  رسميًّا  احلركة  إعالن  اجتامع  خالل  ىف 
بورات بداخلها اقرتاح برضورة إعطاء اسم هلذا التنظيم: واقرتح احلاخام دروكامن اسم אמונים 
انقالًبا ىف  أدخل عمليًّا  الذى  »بنى عكيڤا«،  )العائالت( ىف  األسباط  أحد  اسم  »إيمونيم«، وهو 
التعليم التوراتى، ىف بداية إقامة يشيڤوت هيسدير ישיבות הסדר )3(. ومل يعرتضوا عىل االسم . . . 
فقد رأوا فيه روح اإليامن، والثقة واملصداقية. . . هبذا االسم جوش إيمونيم »كتلة اإليامن«، خرج 
التنظيم ىف السابع من شباط 974)، 30 يناير 974). . . أما عن مسألة تعريف طابع التنظيم: 
كتلة، أم مجاعة، أم تنظيم؟ فقد حّدده الصحفيون عندما أطلقوا عىل هذه اجلامعة اسم גוש »كتلة«، 
عىل  األوىل  للمرة  »ُعثر  الصحف  ىف  اليوم  لذلك  التاىل  اليوم  ىف  ظهرت  التى  األخبار  ىف  وذلك 
كتلة جديدة ىف »املفدال«، جوش إيمونيم »كتلة اإليامن«، هكذا كتبوا، تضم رجال املستوطنات، 
عكيڤا«،  »بنى  وشباب  ومستوطنني،  وحاخامات،  تعليم،  ورجال  وعلامء  »يشيڤوت«،  ورؤساء 

ومجهوًرا عريًضا كذلك، وطالب يشيڤوت«)4(. 
))(  שפט,גרשון: שם,עמוד 31 

)2(   لوستك، إيان: املرجع السابق، ص 5). 
)3(  جمموعة من اجلنود املتدينني يدرسون التوراة أثناء خدمتهم العسكرية. 

)4(   שפט,גרשון: שם,עמוד 33:32. 
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7 - اجلانب التنظيمى للحركة
لقد وصفت حركة جوش إيمونيم نفسها بأهنا »حركة عفوية وارجتالية وليست هلا بطاقات 
عضوية أو مؤسسات، وهى حركة مل حتّدد سياستها بعد، بل تعمل حسب مشاعرها ورغبتها... 
بعض  تشكيل  ُأعلن  كام  أفراد،  تسعة  من  مؤّلفة  سكرتارية  تشكيل  ُأعلن   ،(974 عام  هناية  وىف 
احلاخام  برئاسة  السياسية  واللجنة  بورات،  حنان  برئاسة  االستيطانية  اللجنة  بينها:  من  اللجان 
حزانى،  هيودا  برئاسة  اإلعالمية  واللجنة  لفني،  يعقوب  برئاسة  املالية  واللجنة  لڤينجر،  موشيه 
ىف  مسامهتها  من  الرغم  عىل  للحركة  التنفيذية  اهليئة  ىف  املرأة  تشرتك  ومل  البرشية.  الطاقة  وجلنة 

النشاطات االستيطانية«))(. 

ومع ذلك، فإن للحركة »شبكة تنظيمية متتد عرب »اخلط األخرض«، خط اهلدنة لعام 949) 
املحتلة عام 967). كام أن هلا منظمتها االستيطانية اخلاصة  الذى يفصل إرسائيل عن األراىض 
القائمة بذاهتا، واملسامة أمناه )العهد(، وجملس مستوطنات الضفة وقطاع غزة الذى ُيعرف ىف العربية 
وقطاع  والسامرة  هيودا  ىف  املحلية  املجالس  رابطة  وهى  يشع«،  »موعتست  ישע«  »מועצת  باسم 
غزة. ويتيح موعتست ييشع جلوش إيمونيم هيئة إدارية شبه رسمية، وموارد إدارية واقتصادية ال 
بأس فيها، وتدخاًل مبارًشا ىف تنفيذ سياسة الدولة ىف األراىض املحتلة. وقد أفرخت احلركة أيًضا 
وامتالك  الدعاية،  منها  بأهداف خاصة،  واملتخصصة  املتداخلة  واملؤسسات  اجلامعات  عدًدا من 
األراىض، والتوظيفات االقتصادية، والبناء، واستقبال املهاجرين، واالتصاالت السياسية، واألمن 

والبحوث، والنرش، والتنمية الفنية«)2(.  

8 - الفرتات الرئيسية فى تاريخ احلركة

األعوام  ىف  احلركة  تاريخ  ىف  رئيسية  فرتات  ثالث  متييز  رضورة  جورانى  يوسف  ويرى 
)974)ـ 987)(: 

התקופה האוטופית )974) ـ 979)(: ارتدت فيها احلركة طابًعا مسيحانيًّا  املثالية«  )أ( »الفرتة 
))(  روبنشتاين، دانى : املرجع السابق، ص 32.  

)2(  لوستك، إيان: املرجع السابق، ص 6). 
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عمليًّا، ُترجم الشوق إىل اخلالص إىل وجهة نظر فكرية سياسية، تبنّت خطط عمل غري برملانية 
ىف االستيطان وىف املقاومة الشعبية. 

مع  السالم  معاهدة  توقيع  مع   :)(983 ـ   (980( הפוליטית  התקופה  السياسية«  »الفرتة  )ب( 
مرص، واالنسحاب من سيناء، وتفكيك املستوطنات ىف منطقة ياميت وحرب لبنان، دخلت 

جوش إيمونيم ىف رصاع أيديولوچى سياسى للدفاع عن نبوءهتا املسيحانية. 

)جـ( »فرتة االرتباك« התקופה המבוכה )بدأت من 984)(: فقد ُصدم رجال جوش إيمونيم مع 
اكتشاف »احلركة الرسية اليهودية««המחתרת היהודית« بينهم. وظهرت خالفات جوهرية ىف 

الرأى داخل جوش إيمونيم أدت إىل انقسام«))(. 

اتفاقية كامب ديڤيد، كان أعضاؤها مجاعة  ا عىل  اليهودية« ردًّ وقد »أقيمت »احلركة الرسية 
الصخرة  قبة  تفجري  عليهم  بأن  اجلامعة  رجال  من  عدد  آمن  املستوطنات.  سكان  من  صغرية 
الستعجال اخلالص، تم ختطيط العملية. بدقة متناهية، وكان مقّدًرا تنفيذها ىف أوائل عام 982)؛ 
إىل حيز  العملية  املفّصل، مل خترج  التخطيط  الرغم من  السالم مع مرص. وعىل  اتفاقية  تنفيذ  ملنع 
ا مل تنفذ  التنفيذ؛ ألنه مل يمنح أحد من احلاخامات املعروفني ىف جوش إيمونيم تصديقه عليها. حقًّ
خطة احلركة الرسية لتفجري قبة الصخرة، لكنها قامت بعدة عمليات إرهابية ضد العرب، نالت 

صدى كبرًيا«)2(. 

وقد خرجت »احلركة الرسية اليهودية« من حتت عباءة مجاعة »جوش إيمونيم«، وقد ُوصفت 
وقبة  األقىص  املسجد  لتدمري  تنظياًم  اجلهود  أفضل  إن  إيمونيم:  جوش  من  الرسى  »اجلناح  بأهنا 
الصخرة هو بال شك ما قامت به مجاعة من دعاة جوش إيمونيم املستوطنني ىف الضفة الغربية... 
ىف  حمرتمني  أعضاء  عمليًّا،  كانوا،  أن مجيعهم  هو  هذه  اليهود  اإلرهابيني  شبكة  ىف  واألبرز داللة 
ا بقيادة احلركة،  التيار السائد ىف جوش إيمونيم، وهلم ـ ىف بعض احلاالت ـ صالت شخصية جدًّ
فمنهم حاخام )مدير مدرسة دينية ىف كريات أربع(، وأمني عام سابق ىف أمانة رس جوش إيمونيم، 
أحد  وابن  اجليش،  ىف  احتياط  ضباط  وعدة  اخلليل،  ىف  اليهودى  االستيطان  إحياء  جلنة  ورئيس 

))( גורני,יוסף : שם,עמוד 215. 
כהן,  רן   לחה"כ  בישראל,מוגש  יהודים  מצד  פוליטית  אלימות   בנושא:  רקע  מסמך   : ארליך,יונתן  לוי,שלי–   -   )2(

הכנסת,מרכז המחקר והמידע, 17 אוגוסט 2005עמוד 14:13. 
                                                                                         www. knesset. gov. il/mmm  
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مؤسسى جوش إيمونيم، وصحاىف ىف »نيكوداه«، . . . وكان من منظمى الشبكة البارزين هيودا 
عتسيون))(«)2(. 

9 ــ طرح »جوش إميونيم« كبديل صهيونى

بني  السالم  معاهدة  توقيع  بعد  إيمونيم  جوش  أعضاء  بني  صهيونى  ببديل  املطالبة  برزت 
إرسائيل ومرص، وبعد فشلهم ىف منع إخالء إقليم ياميت ىف سيناء. وقد استخدم يوسف جورانى 
الفرتتني  ىف  وبخاصة  إيمونيم«،  »جوش  أيديولوچية  وصف  ىف  الصهيونى«  »البديل  مصطلح 
األخريتني من تارخيها. فقد رأى أنه قد طرأ تغيري جوهرى عىل حركة »جوش إيمونيم« ىف هاتني 
معارضة  املثال:  سبيل  عىل  احلركة،  نظر  وجهة  حددت  التى  باملصطلحات  يتعلق  فيام  الفرتتني 
التطبيع، وتقديس موقف عزلة شعب إرسائيل بني الشعوب، وتقليل  العرصية، واإلحجام إزاء 

قيمة الفكرة املسيحانية العاملية )3(. 

لقد تم طرح حركة جوش إيمونيم »كبديل صهيوين« إللغاء التعددية الصهيونية التقليدية)4(. 
هضبة  ىف  »كيشت«  مستوطنة  من  أڤينري  شلومو  احلاخام  هو  البديل  فكرة  خيط  نسج  من  وأول 
اجلوالن. وكتب أڤينري بعد تصديق الكنيست عىل معاهدة السالم مقااًل، أحدث صدى عميًقا بني 
املسيح بن يوسف«، واقرتح تغيري طريق الصهيونية  إيمونيم، حتت عنوان »مقتل  أعضاء جوش 
اليشيڤا  ))( هيودا عتسيون: ولد ىف كيبوتس عني تسوريم، ونشأ ىف هرتسليا، برديس حنا وجوش عتسيون. تعّلم ىف 
سالح  ىف  اإلرسائيىل  اجليش  ىف  خدم  عتسيون«.  »هر  هسدير«  لـ»يشيڤا  الثانية  الدورة  وىف  هرئيه«  »كفار  الثانوية 
اهلندسة. شارك ىف اجلهود االستيطانية األوىل )نواة إيلون موريه( وكان من مؤسسى اليشوڤ »عوفرا« . كان معلاًم 

ىف مدرسة ساديه عوفرا. . . زوج وأب لسبعة أبناء، يقيم ىف عوفرا.
                              http: //www. nrg. co. il/online/11/ART1/483/506. hTml  

)2( لوستك، إيان: األصولية اليهودية ىف إرسائيل، املرجع السابق، ص )82،8. 
)3( גורני,יוסף : שם,עמוד 218:217. 

فقد  فكرية.  خيارات  ذات  مجاعات  إليها  انضمت  حركة  صهيون«،  »حمبة  أيام  من  بدايتها،  منذ  الصهيونية  كانت   )4(
رأت التيارات الفكرية الرئيسية األربع داخلها: الصهيونية االشرتاكية بأشكاهلا، والصهيونية الدينية، والصهيونية 
هذا،  عىل  عالوة  القومى.  للمجتمع  خمتلفة  صورة  بجابوتنسكى،  اخلاصة  اإلصالحية  واأليديولوچية  الليربالية، 
نشأت ىف االستيطان اليهودى ىف فلسطني منذ بداية االستيطان ىف فرتة اهلجرة األوىل وحتى قيام الدولة، جمتمعات 
و»املجتمع  الربجوازى،  املواطنني«  و»جمتمع  العمل،  حلركة  التابع  العامل«  »جمتمع  خمتلفة  وثقافة  حياة  طابع  ذات 
الدينى القومي«. واحلديث هنا عن اختالف متعاون نتيجة املصاحلة العملية بني التيارات املختلفة، سواء ىف احلركة 

الصهيونية العاملية أو ىف املجتمع االستيطانى.  גורני,יוסף : שם,עמוד 218:217 .   
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الدينية، الذى رفع هو نفسه رايته. ووصل إىل استنتاج برضورة وجود بديل عن هنج الصهيونية 
الدينية القديمة ))(. 

فقد آمن أڤينري أن »النبوءة العظيمة اخلاصة باملسيح بن يوسف )الذى يمثل العمل القومى 
املادي( واملسيح بن داود )الذى يعرّب عن السمو الروحاين( قد بلغت هنايتها؛ ولذلك اقرتح أڤينري 
تغيري الرتتيب الزمنى التقليدى: فبداًل من االعتقاد بأن يسبق املسيح بن يوسف املسيح بن داود 
إنقـاذ  داود،  بن  املسـيح  عىل  جيب  بأنه  االعتقاد  إىل  ذلك  جتاوز  جيب  لقدومه،  األرض  ويمهد 
يتحّقق  الدينية، وهو بديل  ا عن نظرية الصهيونية  بدياًل عاماَّ أڤينري  »املسيح بن يوسف«. واقرتح 
رأى  الذى  ميمون«،  »كفار  آريئيل من  يعقوب  احلاخام  رأيه  أّيد  متواصلة. وقد  تعليمية  بمسرية 
رضورة وجود حركة جديدة »صهيونية توراتية أو توراتية ـ قومية« تكون مرحلة أكثر تقدًما ىف 

مسرية »خالص الشعب ىف أرضه«)2(. 

وقد صاغ احلاخام يوئيل بن نون، أحد زعامء جوش إيمونيم نظرية البديل الصهيونى العام 
بصورة واضحة عىل النحو التاىل: »بام أّن حركة العمل الصهيونية قد أهنت مهمتها التارخيية، وحيث 
أّن أجودات يرسائيل كبديل دينى، هى ضد الصهيونية، وعليه فهى خارج املسرية التارخيية، فإن 
القوة الوحيدة التى تتمتع بقدرة روحانية وأيديولوچية وسياسية لبناء بديل عىل مدى أعوام، هى 

القوة التى ستقود شعب إرسائيل ىف أرضه بمفاهيم التوراة«)3(.    

«امتصت  األحداث،  إيمونيم عىل مرسح  مع ظهور حركة جوش  أنه  بالذكر،  اجلدير  ومن 
داخلها أعداًدا مؤثرة من نشطاء حركة »أرض إرسائيل الكاملة«. ومع مقدم عام 977)، ذابت 
حركة أرض إرسائيل الكاملة داخل مجاعة جوش إيمونيم، وجتّمدت أنشطتها، وتوّقفت صحيفتها 

»زوت هاآرتس« »هذه األرض« عن الصدور«)4(. 

حركة  استوعبتها  فقد  دينية،  حركة  ليست  الكاملة  إرسائيل  أرض  حركة  أن  من  وبالرغم 
جوش إيمونيم، »فاستناًدا إىل أوامر احلاخام كوك بالتساهل مع من ترك فرائض الدين من اليهود 
العديد من أعضاء  النشيطني ىف االستيطان وخالص أرض إرسائيل، استوعبت جوش إيمونيم 

))( גורני,יוסף : שם,עמוד  220:218 . 
)2( גורני,יוסף : שם,עמוד   221:220 . 

)3(  גורני,יוסף : שם,עמוד 222. 
)4(  الدويك، عبد الغفار )د( : املرجع السابق، ص235. 
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حركة أرض إرسائيل الكاملة« ))(. وبام أن حركة جوش إيمونيم قد استوعبت داخلها العديد من 
أعضاء حركة أرض إرسائيل الكاملة، فقد وجدت من الرضورى إلقاء بعض الضوء عىل حركة 

أرض إرسائيل الكاملة. 

حركة أرض إسرائيل الكاملة

ىف إطار نتائج حرب 967)، » نشأت حركة أرض إرسائيل الكاملة بعد مرور أقل من شهرين 
عىل حرب 967)، وذلك ىف أغسطس 967). وقد ضّمت احلركة نخبة من الُكتاب املعروفني 
الصهيونية  الشخصيات  من  وغريهم  الكيبوتسات،  وزعامء  والچنراالت،  والشعراء،  واملثقفني 

البارزة التى لعبت دوًرا ملموًسا ىف الرصاع من أجل تكوين الدولة«)2(. 

أرض  حول  مركزة  نضالية  رومنطيقية  »عقلية  منظميها:  عقلية  عن  احلركة  عرّبت  وقد 
وضّمها  املحتلة  األراىض  ىف  العاجل  االستيطان  إىل  يدعو  عمل  برنامج  تبنت  وقد  إرسائيل. 

ضامًّ مستدياًم«)3(. 

التى  األراىض  بكامل  االحتفاظ  أجل  من  »الضغط  ىف:  األساسى  احلركة  هدف  ويتمثل 
سقطت ىف قبضة إرسائيل مؤخًرا. وبالنسبة هلذه اجلامعة، فإن القضية مل تكن متثل جمرد سيطرة عىل 
أراض جديدة تم احتالهلا، وإنام اعتربهتا قضية أساسية تتصل باملصري القومى لليهود، وبالرغم من 
أن برنامج عملها كان خيلو من العمق الدينى ومظاهره، إال أن مؤسسيها نظروا إىل االستيطـان 
العاجل ىف األراىض املحتـلة، والسعى إىل ضّمها ضامًّ مستدياًم إلرسائيل عىل أنه مسألة هلا أولوية 
إىل  تنتمى  أية أرض كانت  التخىل عن  بأن احلكومة اإلرسائيلية ال متلك »حق  متذرعني  مطلقة. 

الشعب اليهودى عىل مر التاريخ« )4(. 

وقد صنّفت بعض املراجع احلركة عىل أهنا حركة ُكتاب ومفكرين أيدوا فكرة »أرض إرسائيل 
الكاملة«، وكان تأييد بعضهم للفكرة قبل حرب 967)، والبعض اآلخر ىف أعقاب نتائج احلرب. 

))( لوستك، إيان : املرجع السابق، ص53. 
سابق،  مرجع  )د(:  الغفار  عبد  الدويك،  ىف  أيًضا  وورد  ص497.  السابق،  املرجع  حممد:  الفتاح  عبد  ماىض،   )2(

ص233. 
)3( لوستك، إيان : املرجع السابق، ص52. 

)4( الدويك، عبد الغفار )د(: املرجع السابق، ص233 
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وقد ُنرش البيان التأسيسى للحركة  يف7) أيلول )22 سبتمرب( 967). وكان املوّقعون عىل بيان »من 
أجل أرض إرسائيل الكاملة«، أشخاًصا من قادة العامل مثل راحيل ينائيت، وهى زعيمة بارزة ىف 
املباى، وأرملة رئيس دولة إرسائيل الثانى إسحاق بن ـ تسڤى، وإسحاق طبنكني، وهو منظر بارز 
ىف حركة »هكيبوتس مهيئوحاد«»الكيبوتس املوّحد«، وحاييم حييئيل، املدير العام السابق لوزارة 
ألرتمان)2(، والروائى هيودا بورال)3(، وتسڤى  ناتان  ليفنه))(، والشاعر  . وأليعازر   .  . اخلارجية، 
شيلواح، وهو كاتب ومن قدماء حزب املباى، وانضم إليهم مجهور من الچنراالت االحتياطيني: 
اللواء يعقوب دورى، رئيس أركان اجليش خالل حرب 948)، والچنراالت دان تالكوفسكى، 
الكاتب  للحركة  التأسيسى  املؤمتر  حرض  من  بني  من  وكان  يوىف.  وأڤراهام  هور،  ـ  بن  وإلياهو 
شموئيل يوسف عجنون، احلائز عىل جائزة نوبل لآلداب عام 966)، كام حرض الكثري من املؤلفني 

والشعراء وأساتذة اجلامعات)4(. 

وقد »كانت هذه املنظمة تعبرًيا عن اجلناح القومى املتشدد من الصهيونية العلامنية، عىل الرغم 
أن تكون حركة  إىل  البيان. ومل تكن تطمح  اثنني بني عرشات موقعى هذا  أو  من وجود حاخام 
للتأثري ىف سياسة احلكومة بوساطة  مجاهريية وال حزًبا سياسيًّا، بل مجاعة ضاغطة حمرتمة تسعى 

املقاالت الصحافية والكتب والصالت الشخصية بوزراء احلكومة« )5( . 

ا عن مبادئها التى تدعو إىل التمسك واحلفاظ عىل األرض التى تم  وقد جاء بيان احلركة معرّبً
ا »للشعب اليهودي« ال يمكن التفريط فيه. فقد نّص ىف جزء منه عىل: »وضع  احتالهلا باعتبارها حقًّ
))( أليعيزر ليفنه )902)ـ 975)(: عضو بارز ىف املباى، وعضو ىف الكنيست من عام 949) إىل عام 955)،  وعمل 
ىف جلنة الكنيست للعالقات اخلارجية والدفاع بني عامى )95)و955). وكان أيًضا حمرًرا ىف »هادور«، صحيفة 
حلزب مباى ذات نفوذ. وقد تقدم ىف صيف 967) بمخطط لرتحيل 600.000 فلسطينى من األراىض املحتلة. 
ع 967)ـ 2000 ، ترمجة: خليل نصار، مؤسسة  )مصاحله، نور الدين: إرسائيل الكربى والفلسطينيون سياسة التوسُّ

الدراسات الفلسطينية، ط)، بريوت )200، ص)4(. 
صحيفة   حترير  هيئة  ىف  عمل  الكاملة.  إرسائيل  أرض  حركة  ىف  بارزة  شخصية   :)(970 )0)9)ـ  ألرتمان  ناتان   )2(
»هاآرتس« اليومية من عام 934) إىل عام 943)، عندما انضم إىل صحيفة اهلستدروت اليومية »داڤار« التى كادت 

تكون الناطق بلسان حزب املباى. ) مصاحله، نور الدين: املرجع السابق، ص 43(. 
)3( هيودا بورال )886)ـ 969)(: كان مدير دائرة الشئون العربية ىف اهلستدروت قبل عام 948). وبعد إقامة دولة 
إرسائيل، عمل مديًرا لدائرة الثقافة والصحافة واإلعالم ىف وزارة األقليات. وتسلم جائزتى بياليك وأوسيشكني 

لآلداب ىف عامى 942)و949) عىل التواىل.. ) مصاحله، نور الدين: املرجع السابق، ص)4(. 
)4( مصاحله، نور الدين: إرسائيل الكربى والفلسطينيون ، مرجع سابق، ص40:39. 

)5( لوستك، إيان : املرجع السابق، ص52 . 
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ا. أرض  انتصار اجليش اإلرسائيىل ىف حرب 967) الشعب والدولة ىف عهد جديد وقاطع مصرييًّ
إرسائيل هى اآلن ىف يد الشعب اليهودى، وكام أنه ليس لنا حق التنازل عن دولة إرسائيل، كذلك 
نحن مكّلفون باملحافظة عىل ما حصلنا عليه منها: من أرض إرسائيل. فنحن ملزمون باإلخالص 
لكامل أرضنا، فيام يتعلق بامىض الشعب، وفيام يتعلق بمستقبله أيًضا عىل حد سواء، وال حيق ألى 

حكومة ىف إرسائيل التنازل عن هذا الكامل«))(. 

والتف حول مبادئها أفراد من احلركات العاملية والدينية والقومية، من أجل هدف رئيسى، 
القانون  وتطبيق  لألرض،  االقتصادى  والربنامج  واسع،  وحرضى  زراعى  استيطان  »حتقيق  هو 
اإلرسائيىل داخل هذه املناطق عىل املدى القصري، وعىل املدى الطويل إنجاز ضّم هنائى ـ قانونى 
ورسمى ـ لألراىض املحتلة إىل إرسائيل. وقد جعل هذا اهلدف عدًدا من الباحثني ينظرون إىل هذه 
اجلامعات باعتبارها قد أعادت بعث أيديولوچية تقليدية معروفة ىف تاريخ الصهيونية السياسية هى 
»احلركة التصحيحية« التى ظلت قناعة ثابتة لدى العديد من اجلامعات اإلرسائيلية، عىل الرغم من 

كوهنا »مل تكن متلك أى مغزى عمىل بني عامى 948)و 967)«)2(. 

وكام القت احلركة التأييد، فقد القت أيًضا معارضة، ففى حني »كان الدكتور يرسائيل إلداد 
أرض  حركة  مؤسسى  بني  تطرًفا  األكثر  اليمني  جناح  عضوى  جرينربج  تسيڤى  أورى  والشاعر 
إرسائيل الكاملة«  )3(، ُعّد يشعياهو ليڤوڤيتس من معارضيها البارزين«. لقد عارض الربوفيسور 
احتالل  وعىل   ،(967 حرب  ىف  إرسائيل  انتصار  عىل  دينى  مغزى  إضفاء  ليڤوڤيتس  يشعياهو 
القدس وأرض إرسائيل الكاملة قائاًل : »إن هنا من حياولون إضفاء مغزى دينى عىل حرب األيام 
)متصلة  »هاالخية«  تربيرات  خالل  من  جرائها،  من  حدثت  التى  األراىض  احتالل  وعىل  الستة 
بالرشيعة اليهودية( بدعوى أننا ُأمرنا ىف التوراة بأن نحتل البالد؛ ولذلك فإن املحاربني املحتلني 
أصبحوا ىف نظرهم من مقيمى الرشائع، حتى وإن كانوا قد ألقوا عن كاهلهم نري التوراة والرشائع. 
إن أساس مشكلة هيودية »اهلاالخا« اليوم هى ـ أنه ال جيوز إطالًقا استخدام املربرات »اهلاالخية« 
التقليدية لتربير الواقع، الذى مل خيطر عىل باله إطالًقا عامل »اهلاالخا« جتاه ما كان ينوى أن يفعله 
))( נאור,אריה : ארץ ישראל השלמה  אמונה  ומדיניות, פרק חמישי: בית החלומות, הוצאת הספרים  של אוניברסיטת  

חיפה 2001 עמוד 156.  
)2( الدويك، عبد الغفار )د( : املرجع السابق، ص234. 

)3( مصاحله، نور الدين: إرسائيل الكربى والفلسطينيون ، مرجع سابق، ص57. 
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ـ وهو واقع شعب إرسائيل الذى هجر معظمه التوراة. وخالصة القول، أنه ال جيوز إضفاء أى 
مغزى روحى وتعليمى عىل انتصار األيام الستة، واحتالل القدس وأرض إرسائيل الكاملة، وال 
ينبغى اكتشاف أى مغزى دينى وعقائدى ىف هذه األحداث. إن املشاكل احلادة التى واجهها شعب 
إرسائيل واليهودية قبل اخلامس من يونيو، ما زالت هى املشاكل نفسها التى يواجهها اليوم«  ))(. 

ومن السياسيني أنصار فكرة أرض إرسائيل الكاملة ُعّد أيًضا إسحاق شامري، ورحبعام زئيڤى. 
إيمونيم، نشاطات  املرشد األيديولوچى جلوش  تأييد احلاخام تسڤى هيودا هكوهني كوك،  ومع 
احلركة من أجل أرض إرسائيل الكاملة، رفض االنضامم إليها. »حاول القائمون عىل إعداد بيان 
بالتوقيع عليه، لنرشه ىف  »من أجل أرض إرسائيل الكاملة« إقناع احلاخام تسڤى هيودا هكوهني 
وسائل اإلعالم. ولكنه رفض فعل ذلك؛ حيث أنه ال يوافق عىل تعريف »أرض إرسائيل الكاملة« 
دون املطالبة أن تشمل كل مساحات األرض املوعودة. وىف رأيه أنه ال يوجد صدق ىف التحديد 

الذى تم تأويله ىف املنشور »إن أرض إرسائيل الكاملة توجد ىف يد الشعب اليهودي«،)2(. 
ويمكننا أن نستدل من ذلك عىل أن حركة جوش إيمونيم، التى ُيعّد تسڤى هيودا كوك املرشد 
تلك  من  الكاملة،  أرض إرسائيل  بحدود  التمسك  تطّرًفا ىف  أعىل  درجة  متثل  هلا،  األيديولوچى 
التى متثلها احلركة من أجل أرض إرسائيل الكاملة، والدليل عىل ذلك رفض احلاخام تسڤى هيودا 
هكوهني كوك التوقيع عىل بيان »من أجل أرض إرسائيل الكاملة«؛ ألن البيان أقّر وجود أرض 
إرسائيل ىف يد الشعب اليهودى: »أرض إرسائيل هى اآلن ىف يد الشعب اليهودي«، وهو ما ال يراه 

احلاخام تسڤى هيودا كوك. 
ا عىل إعداد هذا »البيان« نرش احلاخام تسڤى هيودا كوك وثيقة »לא תגורו« »لن تقيموا«.  وردًّ
)امتنع   (967 أيلول   (4 بتاريخ  أواًل  تقيموا«  »لن  وثيقة  ُنرشت  الزمنى،  التسلسل  ناحية  ومن 
أرض  أجل  »من  املنشور  وُنرش  األجنبي(.  التاريخ  استخدام  عن  هكوهني  هيودا  تسڤى  احلاخام 
إرسائيل الكاملة« بعدها بثالثة أيام ىف 7) أيلول )22 سبتمرب(، ولكن اإلعداد له استمر حواىل 
شهرين قبل نرشه«  )3(. وجيىء تناول وثيقة تسڤى هيودا كوك، وحتليلها تفصياًل، وعرض املواقف 
بموقف  اخلاص  الثانى  الباب  من  األول  الفصل  ىف  الكاملة  إرسائيل  أرض  فكرة  من  املختلفة 

اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة من األرض. 
))( الشامى، رشاد عبد اهلل )د(: احلروب والدين ىف الواقع السياسى اإلرسائيىل، املرجع السابق، ص)6. 

)2( נאור,אריה : ארץ ישראל השלמה ,שם,עמוד 150.  
)3( נאור,אריה : ארץ ישראל השלמה ,שם,עמוד 150.  
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وىف إشارة رسيعة إىل نشاطات احلركة ودعايتها: »كانت باكورة أعامهلا حماولة تنظيم مهرجان 
عىل جبل »جريزيم« قرب نابلس، واملناداة بضم األراىض املحتلة إىل إرسائيل والدعوة إىل االستيطان 
الفورى ـ مدنى ـ وقروى ـ وضّم مجيع األراىض إىل إرسائيل... وىف شهر آب عام 970)، نظمت 
هذه احلركة مظاهرة احتجاج قرب مبنى الكنيست ضد مرشوع روجرز))(. وبمبادرهتا تم تأسيس 
جملس يضم 25 شخصية هيودية متثل األحزاب اإلرسائيلية، مثل حريوت واألحرار واملركز احلر 
العمل دون موافقة حزبه. وقّرر هذا  واملتدينني وغري احلزبيني وعضو كنيست واحد عن حزب 
عام  آب  شهر  ىف  ذلك  وكان  املحتلة،  املناطق  من  االنسحاب  ضد  الطرق  بشتى  العمل  املجلس 
الطالب من  بني  القدس  العربية ىف  اجلامعة  مبنى  أكتوبر 970)، وقع اصطدام ىف  970). وىف 
اجلناح اليسارى، والطالب من مؤيدى »أرض إرسائيل الكربى«، وذلك عندما قام اليسار بتنظيم 
مظاهرة طالبية من أجل االنسحاب من املناطق املحتلة فتصدى هلم أعضاء احلركة، وىف حزيران 
عام )97)، أنذر جملس احلركة احلكومة والشعب اإلرسائيىل من االنسحاب من خطوط وقف 
إطالق النار احلالية وخاصة قناة السويس. وتعمل هذه احلركة بني هيود أمريكا. وقد أقامت هلا 

عدة فروع هناك. كذلك فإهنا تعمل بني الشبيبة األملانية«)2(. 

ويعد كل من الچنرال أڤراهام يوىف ودكتور أهارون بن عمى)3( من مؤسسى احلركة: »وقد رأى 
مؤسسها » أڤراهام يوىف« الچنرال السابق ىف اجليش اإلرسائيىل، أن جوهر التوراة الذى جيسد »إرادة 
))( ىف 9)/970/6)، ُأرسلت رسائل إىل مرص واألردن وإرسائيل من وزير اخلارجية روجرز اقرتح فيها أن توافق 
األطراف عىل وقف إطالق النار لفرتة حمددة، وأن يعلنوا ىف آن واحد عن استعدادهم الستئناف املحادثات من أجل 

التوصل إىل اتفاقية ىف إطار القرار 242. )الشامى، رشاد )د(: احلروب والدين، مرجع سابق، ص35(. 
التنقيحية  والصهيونية  االشرتاكية  الصهيونية  منظورى  ىف  الفلسطينى  احلق  مفهوم  السالم:  عبد  حممود  بريدان،    )2(

882)ـ 970)، رسالة ماچستري ، غري منشورة، القاهرة 2002م، ص283 .   
)3( أهارون بن عمى : ُولد ىف رحوڤوت، ونشأ ىف נחלת יהודה  إقطاعية هيودا. وبسبب إتقانه العربية، ُجند ىف فصيلة 
ومع  الربيطانيني.  إزاء  القوى  بتوحيد  تنادى  مجاعة  ـ  לוחם«  »עם  مؤسسى  من  كان  بالباملاح.  اخلاصة  املستعربني 
نشوب حرب 948)، جتنّد بن عمى ىف اجليش اإلرسائيىل، وحارب كجندى بسيط ىف الشامل، ومل ُيعرتف برتبته 
ىف אצ"ל. وىف عام  949)، سافر للدراسة ىف الواليات املتحدة األمريكية، وعاد عام 965) مع دكتوراه ىف علم 
االجتامع من הניו סקול ـ  لكن كتابة املقاالت ىف الصحف حول شئون الساعة اجتذبته أكثر من الكتابة األكاديمية. 
انضم إىل راىف רפ"י ) רשימת  פועלי  ישראל (   )قائمة عامل إرسائيل( )حزب سابق ىف إرسائيل(، حركة داڤيد بن 
جوريون ـ وبعد حرب 967)، كان من مؤسسى حركة أرض إرسائيل الكاملة. )דרומי , אורי : ממקימי  תנועת  

ארץ  ישראל  השלמה( .
 http: //www. haaretz. com/hasite/pages/ShArt. jhtml?more=1&itemNo= 947401&contras
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الشعب« ويعرب عنها هو »احلرب«، وهى »أداة حتقيق السيادة عىل أرض إرسائيل الكاملة«))(. 

ويعد دكتور أهارون بن عمى أيًضا من مؤسسى حركة أرض إرسائيل الكاملة، وهو حمّرر 
גבולות השלום של א"י« »الكل حدود سالمة أرض إرسائيل« )967)(، وكتاب أرض  »הכל 
إرسائيل الكاملة )977)(. وهو رجل عسكرى متشّدد، ورجل أرض إرسائيل الكاملة )9)9)ـ 
2008(. وكان بن عمى  من مؤسسى אריאל أريئيل. ويقول عاموس تسوريئيل، رئيس املجلس 
الدينى الذى كان بن عمى عضًوا فيه، إنه »انتسب إىل قطاع القبعات املنسوجة الذين نادوا بوجود 
حزب  خلية  أريئيل  ىف  أنشأ  عمى  بن  أن  نحامن،  رون  البلدية،  رئيس  وروى  مشرتك«،  أساس 

هتحيا)2(. 

وقد استمر نشاط عدد من أعضاء هذه احلركة ىف أحزاهبم التى ينتمون إليها، مؤيدين لفكرة 
انُتخب عدد من أعضائها  » كان عام 996) ذروة نشاط احلركة، وفيه  الكاملة:  أرض إرسائيل 
نسبية  قوة  الوضع  هذا  منحهم  وقد  إليها.  ينتمون  التى  األخرى  ألحزاهبم  ممثلني  الكنيست  ىف 

باعتبارهم مجاعة ضاغطة، تؤثر عىل احلكومة عرب عنارصها ىف املؤسسة الترشيعية«)3(.

ثانياًا: حركة كاخ »هكذا «

»تأسست حركة كاخ عىل يد احلاخام مائري كهانا ىف إرسائيل عام 973) كامتداد لرابطة الدفاع 
اليهودية التى أنشأها كهانا ىف الواليات املتحدة األمريكية عام 968) «)4(. وبام أن حركة كاخ هى 
الرضورى  من  كان  فقد  املتحدة،  الواليات  ىف  كهانا  أسسها  التى  اليهودية  الدفاع  لرابطة  امتداد 

البحث وراء أهداف »رابطة الدفاع اليهودية«. 

1- رابطة الدفاع اليهودية

»أنشأ مائري كهانا »رابطة الدفاع اليهودية« ىف الواليات املتحدة األمريكية عام 968)، وهى 
))( الدويك، عبد الغفار )د(: املرجع السابق ، ص235 . 

)2(  דרומי אורי : ממקימי  תנועת  ארץ  ישראל  השלמה.
    http: //www. haaretz. com/hasite/pages/ShArt. jhtml?more=1&itemNo=947401&contras

)3( الدويك، عبد الغفار )د(: املرجع السابق ، ص235 . 
)4( ماىض، عبد الفتاح حممد : الدين والسياسة ىف إرسائيل، املرجع السابق، ص507 .  
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اليهود  بني  املتحدة  الواليات  ىف  العنرصية  الرصاعات  ىف  القوة  باستخدام  نادت  يمينية  حركة 
وأقليات عرقية أخرى كاألقلية السوداء«))( . 

نشاط  مواجهة  هبدف  وذلك  له،  ا  مقرًّ نيويورك  بوالية  كوينز  مقاطعة  من  كهانا  »اختذ  وقد 
السود ىف الدفاع عن حقوقهم املدنية، ومطالبتهم بمقاسمة اليهود االمتيازات التى كانوا يتمتعون 

هبا عىل حساب األقلية السوداء«)2(. 

للرابطة »فقد وجد مائري كهانا  قضية أخرى ختدم  الوحيد  والواقع أن ذلك مل يكن اهلدف 
املتحمس ليجعلوها  الشباب  السوڤييتى، فقد حّرك  الدفاع عن هيود االحتاد  مجاعته، وهى قضية 
قضية اليهودية ىف السبعينيات. وقد رفض كهانا ومجاعته االجتامعات واملظاهرات وأشكال النضال 
املتحفظة للتنظيامت األخرى، وأخذوا بداًل من ذلك يشوشون عىل كل العروض الفنية السوڤييتية 
عىل األراىض األمريكية، واستخدموا سياسة إرهابية منظمة تتلخص ىف: إلقاء القنابل احلارقة عىل 

سيارات الدبلوماسيني، وختريب األماكن، واحتالل املكاتب، والدعوة إىل املقاطعة«)3(. 

وقد اختذ كهانا من نجمة داود، التى يتوسطها قبضة، شعاًرا للحركة. واستخدمت احلركة 
بندقيته  أبًدا، و«لكل هيودى  تعاد »املحرقة«  به لن  أبًدا« )ويقصد  تعاد  شعارات مثرية، مثل »لن 
ينرشون  واملسلمني  والشيوعيني  اجلدد  النازيني  إن  ـ  األسلحة  اشرتوا  اليهود،  و«أهيا  الطويلة«، 

الكراهية، وهم موجودون ىف الواليات املتحدة، وكلهم هيدفون إىل تدمري اجلامعة اليهودية« )4(. 

من  طويلة  سلسلة  الرابطة  نفذت   ،(972 عام  إىل   (969 عام  من  »الفرتة  وخالل  هذا، 
حتقيق  هبدف  املتحدة  الواليات  ىف  والسوڤييتية  والعربية  الفلسطينية  املصالح  ضد  االعتداءات 
املصالح اإلرسائيلية، وختريب العالقات األمريكية السوڤييتية. وقد دفع ذلك بمكتب التحقيقات 
الفيدرالية )FBI( إىل تصنيف الرابطة ضمن املنظامت اإلرهابية الرئيسية ىف الواليات املتحدة، كام 

ُأدين كهانا بتهمة احلض عىل اغتيال دبلوماسيني عرب وسوڤييت...«)5(. 

وعىل الرغم من ختريب الرابطة للعالقات األمريكية السوڤييتية فقد، »لقيت الرابطة دعاًم من 
عدد من األمريكيني اليهود، بل إن »مناحم بيجن« أعرب عن دعمه الرسمى ألساليب احلاخام 

    http: //meytarim. org. il/content. asp?pageId=420 /1990 רצח הרב  מאיר כהנא בשנת )((
)2( الدويك ، عبد الغفار )د(: أنبياء إرسائيل اجلدد، املرجع السابق، ص227. 

)3( هيامن، إيامنويل: األصولية اليهودية، مرجع سابق، ص85). 
)4( الدويك ، عبد الغفار )د(: مرجع سابق، ص227.   
)5( ماىض، عبد الفتاح حممد : املرجع السابق، ص 508
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كهانا ىف الواليات املتحدة، ىف بروكسل ىف فرباير )97) أثناء »املؤمتر العاملى للجامعات اليهودية« 
هناك«))( . 

وإىل جانب الدور امللموس الذى قام به كهانا ىف ختريب العالقات األمريكية السوڤييتية، فقد 
»تبنى كهانا أيًضا العمل عىل إقامة حكومة دينية ىف القدس، ودفعته صهيونيته إىل ترك الواليات 
العنف  متارس  املتحدة   الواليات  ىف  حركته  تارًكا   .)2(»(97( ىف  إرسائيل  إىل  والتوجه  املتحدة 
واإلرهاب ضد العرب واملسلمني)3(، ومن اجلرائم البشعة التى اهُتمت فيها احلركة االعتداء الذى 
الفلسطينى األمريكى  ـ األستاذ  الفاروقي«)4(  الدكتور »إسامعيل راجى  اغتيال األستاذ  إىل  أدى 

اجلنسية ىف جامعة متبل بڤيالدلڤيا ـ وزوجته ىف 27 مايو 986)« )5(. 

املرىض  اليهودية برتكيزها  الدفاع  تعترب منظمة   « ف  العنف والتطرُّ دائرة  واستمراًرا التساع 
لرابطة  املبارش  الوريث  الكربى،  إرسائيل  عن  املتطّرف  الصهيونى  وخطاهبا  الذاتى،  الدفاع  عىل 
الدفاع اليهودية التى أنشأها مائري كهانا ىف 968)«)6(. وهتدف املنظمة ىف الواليات املتحدة، والتى 

))( ماىض، عبد الفتاح حممد : املرجع السابق، ص . 508 
)2( هيامن، إيامنويل : املرجع السابق، ص 85) . 

رابني«  »أرفينج  من  كالاَّ  أن  الفيدرالية  التحقيقات  بمكتب  مصادر  ذكرت  مستمًرا.  الرابطة  هذه  نشاط  يزال  وال   )3(
حمكمة  أمام  سيمثالن  عاًما(   59( كروجل«  »إيرل  هو  آخر  وعضو  اليهودية«،  الدفاع  »رابطة  عضو  عاًما(   56(
فيدرالية بتهمة التخطيط لتفجري مسجد امللك فهد ىف مدينة »كالفر« بوالية لوس أنجلوس، ومكتب »داريل عيسى« 
السيناتور اللبنانى األصل. وكانت السلطات األمريكية قد اعتقلتهام ىف )) ديسمرب )200 لالشتباه ىف سلوكهام 
خالل تواجدمها ىف مطعم بمدينة كالفر بوالية لوس أنجلوس. وقد تبني بعد التحقيقات أهنام كانا يعتزمان تفجري 

املسجد، ومكتب السيناتور ىف 3) ديسمرب )200. 
                   http: //www. islamonline. net/arabic/news/2002 -01/12/article97. shtml 

)4( الدكتور إسامعيل راجى الفاروقى: ولد ىف يافا ىف فلسطني، ىف يناير )92)م . التحق »بكلية اآلداب والعلوم« باجلامعة 
األمريكية ببريوت، وحصل منها عىل بكالوريوس ىف »الفلسفة« عام )94)م. مع نكبة االحتالل عام 948) التحق 
باملقاومة، ثم هاجر إىل الواليات املتحدة األمريكية، حيث حصل عىل درجة املاجستري متخصًصا ىف »الفلسفة« عام 
949). وىف عام 952)، حصل عىل درجة الدكتوراه ىف الفلسفة أيًضا. وانتقل إىل مرص للحصول عىل دراسات ما 
بعد الدكتوراه ىف األزهر الرشيف ملدة أربعة أعوام 954) ـ  958) حيث قام بدراسة العلوم الرشعية. وبعد عودته 
إىل الواليات املتحدة ىف سبتمرب 958) ُدعى للتدريس والبحث ىف معهد الدراسات اإلسالمية ىف جامعة ماكجيل ىف 
مونرتيال بكندا. حصل الدكتور الفاروقى عىل منحة الزمالة املقدمة من مؤسسة روكفلر لينضم إىل »كلية الالهوت« 
ىف جامعة ماكجيل كباحث مشارك للقيام ببحوث عن النرصانية واليهودية. ُعني »أستاًذا« بقسم الديانات بجامعة 

متبل ىف سبتمرب 968)، واستمر هبا حتى استشهاده ىف 986)م.
                                                     http: //www. ibrahimragab. com/ismail-20 

ماىض، عبد الفتاح حممد: املرجع السابق، ص 509.  )5(
)6( هيامن، إيامنويل : املرجع السابق، ص 85) . 
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تقوم بتدريب شباهبا وهم يرتدون األقمصة املرسوم عليها مسدس ىف وسط  نجمة داود وبريهيات 
النار، وتدريبات الكاراتيه،  زرقاء، عىل سباق اخرتاق الضاحية ىف ريف نيويورك، وعىل إطالق 

هتدف إىل إثارة رعب »السكينهيدز« )ذوى الرءوس احلليقة( واإلسالميني امللتحني ))(. 

رأس  عىل  يعمل  بدأ   ،(97( عام  إرسائيل  إىل  كهانا  مائري  فبوصول  اآلخر،  الصعيد  وعىل 
حركة جديدة ىف اخلارطة السياسية ُأطلق عليها اسم »دوڤ« »דב«، وهو اختصار“דיכו בוגדים« 

ويعنى » قمع اخلونة«)2(. 

2 - تنظيم »دوڤ« »דב«

العربية برئاسة تومى  أقيم تنظيم »دوڤ« ىف هناية عام 970) عىل أيدى طالب ىف اجلامعة 
ندشى. ىف البداية، كان هدف التنظيم العمل ضد أعضاء  اليسار، الذين عملوا بصورة صاخبة ىف 
احلرم األورشليمى، ضد التجنيد ىف  اجليش اإلرسائيىل وضد االحتالل. لكن تباًعا، خرج التنظيم 
من حدود احلرم اجلامعى، وطرأت عدة تغيريات عىل طابعه ونوعية أعضائه، األمر األول: انضم 
إليه طالب مدارس ثانوية وإعدادية وأبناء مدارس دينية هيودية )يشيڤوت( ليسوا بطالب، األمر 
ىف  بأنشطة  والقيام  حمارضات  إلقاء  مثل  أيديولوچية  موضوعات  ىف  التنظيم  اهتامم  ترّكز  الثانى: 
مدينة القدس. وكانت أيديولوچية التنظيم يمينية تتمسك بفكرة أرض إرسائيل الكاملة بحدودها 
املوعودة إرث אצ"ג  ألداد ويائري، وكذلك تنظيام אצ"ל »إتسل«)3( وלח"י »ليحى«)4(. وتضمنت 
أعامل التنظيم أيًضا مظاهرات من أجل هجرة حّرة ليهود روسيا وسوريا، ومظاهرات ضد عالقات 

مع أملانيا، وضد زعامء مثل تيدى كوليك، وآخرين ممن تعرضوا ملقدسات إرسائيل)5(. 

استخدام  عىل  يقوم  الذى  وليحى،  إتسل  تنظيمى  بفكر  تأّثر  قد  »دوڤ«  تنظيم  أن  والواقع 

))( هيامن، إيامنويل : املرجع السابق، ص 84) . 
)2( كهانا، مائري: شوكة ىف عيونكم، ترمجة: غازى السعدى، دار اجلليل، عامن، ط) ، 985)، ص 0) . 

أرض  ىف  القومية  العسكرية  »املنظمة  أى  ישראל«  בארץ  לאומי  צבאי   »ארגון  العربية  للعبارة  اختصار   : إتسل   )3(
إرسائيل«، وهى منظمة عسكرية صهيونية تأسست ىف فلسطني عام )93) من احتاد أعضاء اهلاجاناه الذين انشقوا 
عىل املنظمة األم، ومجاعة مسلحة من بيتار. )املسريى، عبد الوهاب )د(: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، 

املوسوعة املوجزة، املجلد الثانى، دار الرشوق ط 3،  2006، ص 426،425(. 
منظمة  وهى  إرسائيل«،  حرية  أجل  من  »املحاربون  ישראל«أى  חרות   »לוחמי   العربية  العبارة  اختصار  ليحى:   )4(
عسكرية صهيونية رسية أسسها أبراهام شترين عام 940) بعد انشقاقه هو وعدد من أنصاره عن إتسل. )املسريى، 

عبد الوهاب )د(: املرجع السابق، ص 426(. 
)5( ארגון דב/   http: //www. hermon. com/dov. htm ، עמוד 1. 
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العنف والقوة استناًدا إىل أفكار فالديمري چابوتنسكي))(: »وقد ُبنيت املنظمة )إتسل( عىل أفكار 
فالديمري چابوتنسكى عن رضورة القوة اليهودية املسلحة إلقامة الدولة، وعن حق كل هيودى ىف 
دخول فلسطني. وكان شعار املنظمة عبارة عن يد متسك بندقية، وقد ُكتب حتتها »רק כך« »هكذا 

فقط«)2(. وهو التعبري نفسه الذى اختاره كهانا حلركته »كاخ«. 

وقد جاء التعبري عن اجتاه تنظيم »دوڤ« القومى ىف شعار التنظيم »الذى مزج نجمة داود مع 
أطراف مسننة وذلك وفًقا للفقرة الواردة ىف سفر )التكوين 4/28)(: »ومتتد غرًبا ورشًقا، شاماًل 

وجنوًبا« اخلاصة بالوعد باألرض)3(. 

أيديولوچية  أكثر  اليسار، فقد اجته بصورة  البداية ضد  وإذا كان تنظيم »دوڤ« قد عمل ىف 
الزعامة من تومى ندشى إىل شمعون رحاميم، »الذى  انتقال  بعد  وأكثر عملية وحركية، وذلك 
اختصار  بدون عالمات  דב   إىل  בוגדים«  »דיכו  اختصار  ד"ב   من  التنظيم  اسم  تغيري  أرّص عىل 
عىل اسم املظىل املتوىف »דב אדר«. وتوقف دوڤ عن املواجهات مع رجال اليسار واالسم »דיכו 
التنظيم ـ وفًقا ألهدافه املعلنة ـ عىل تقوية  בוגדים« »قمع اخلونة« مل يعد مستخدًما... فقد عمل 

الوعى القومى واجلذور الثقافية والقيمية لدى أعضائه. ودارت األحاديث حول مملكة إرسائيل 
وقضايا أخرى... وجاءت تقوية الوعى القومى، ىف رأى البعض، عىل حساب القيام بأعامل ضد 
اليسار، األمر الذى أثار الغليان بني عدد من النشطاء الرئيسيني. لكن شمعون واصل هذا االجتاه 
بدعوة املفكرين والسياسيني إللقاء حمارضات  ىف املوضوعات اخلاصة بالوعى القومى، وعملوا 

بني الشبيبة ىف املدارس«)4(. 

وقاموا  األملانى،  الثقاىف  األسبوع  أملانيا، ىف  بمظاهرات ضد  القيام  التنظيم ىف  نشاط  ومتثـّل 
بالتظاهر ىف )) نوفمرب )97) ضد العرض، وىف 20 نوفمرب )97) ضد أسبوع أملانيا ىف مبانى 
))(فالديمري چابوتنسكى )880) ـ 940)(: مفكر صهيونى وقائد حركة الصهيونيني التصحيحيني. ولد ىف أوديسا 
ا، ومل تكن له معرفة  )روسيا( لعائلة من الطبقة الوسطى حل هبا الفقر ملوت األب. وكان اهتاممه باليهودية ضئياًل جدًّ
اليهود  الوهاب )د(: موسوعة  املسريى، عبد   ( بأن تكتب بحروف التينية.  بعد وطالب  فيام  أتقنها  بالعربية، وقد 

واليهودية والصهيونية، املوسوعة املوجزة، املجلد الثانى، مرجع سابق، ص 283(. 
)2(  املسريى، عبد الوهاب )د(: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، املوسوعة املوجزة، املجلد الثانى، مرجع سابق، 

ص  426. 
)3(   ארגון דב ,שם,עמוד 1. 
)4(   ארגון דב ,שם,עמוד 1. 
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األمة ىف القدس. ومظاهرات ضد رشاء أوتوبيسات أملانية أو أى مناسبة أخرى ترد فيها أملانيا. كام 
رّوج التنظيم منشورات ضد رجال اليسار، مثل مريون بنڤنيشتى الذى اقرتح تقسيم القدس أو 
تيدى كوليك الذى حرص ـ ىف رأى التنظيم ـ عىل استباحة حائط املبكى واملدينة العتيقة... وقد 
مائري كهانا ىف نشاطات دوڤ حمارًضا ىف 30 سبتمرب )97)، ودعا كهانا  يف2) أكتوبر  انخرط 
دعوته  جّدد   ،(972 يوليو   3 وىف  اليهودية،  الدفاع  ورابطة  دوڤ  نشاطات  توحيد  إىل   (97(
بانضامم دوڤ للرابطة )وذلك من واقع يوميات دوڤ(... وىف 25 سبتمرب 972)، أعلن شمعون 
رحاميم ىف احتفال انضامم تنظيم دوڤ إىل الرابطة، بعد ذلك بثالثة أيام حتّقق االندماج مع رابطة 

الدفاع اليهودية))(. 

وما لبث أن حّول كهانا التنظيم إىل حركة هلا حزب سياسى ُيعرّب عنها حتت اسم »كاخ : هكذا« 
ىف عام 973). وأيديولوچية كاخ كحزب سياسى هى ذاهتا أيديولوچية رابطة الدفاع اليهودية )2(، 

أيديولوچية يمينية إرهابية متطرفة.  

وقد اختار كهانا كرمز للحركة علاًم أصفر به قبضة مرفوعة، مضمومة، إىل أعىل، كام بداخل 
حركة  شعار  من  متعّمد،  بشكل  ُأخذت  )التى  هكذا«  »فقط  כך«  »רק  والكلامت  داود،  نجمة 
حريوت ىف اخلمسينيات()3(. وحزب حريوت هو االمتداد الطبيعى لفكر »زئيڤ چابوتنسكي«. 

انعكاس ألفكار ومبادئ كهانا، وتسري من خالله فهو زعيمها  والواقع أن حركة كاخ هى 
وقائدها الروحى؛ ولذا فإن معرفة أفكار ومبادئ كهانا هى الوسيلة للوصول إىل مبادئ وأهداف 

احلركة. 

3 - مائري كهانا مؤسس احلركة

ولد مائري داڤيد )مارتن داڤيد( كهانا ىف 28 متوز ـ أول أغسطس عام 932) ىف بروكلني ىف 
نيويورك. واحلاخام مائري كهانا من عائلة حاخامية كانت تقيم ىف صفد، وهاجرت ىف مطلع القرن 
العرشين إىل الواليات املتحدة. فقد عمل والده »تشارلز كهانا« حاخاًما ىف فلسطني وىف الواليات 
بأفكار  الشديد  مائري  احلاخام  تأثر  يفرس  لزئيڤ چابوتنسكى )وذلك  املقّربني  املتحدة، وكان من 
بتعاليم  مائري  بتثقيف  كهانا  تشارلز  احلاخام  والده  قام  وقد  التنقيحية(.  وصهيونيته  چابوتنسكى 

))(  ארגון דב ,שם,עמוד 1: 10. 
)2(   ماىض، ، عبد الفتاح حممد: املرجع السابق، ص 509 . 

  http: //meytarim. org. il/content. asp?pageId=420  /1990 3(   רצח הרב  מאיר כהנא בשנת(
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الصهيونية العسكرية، وقد أكمل مائري هذه الثقافة ىف إطار عمله ضمن حركة الشبيبة »بيتار«))(، 
وكان عضًوا ىف »بيتار« عىل مدى  عدة أعوام )946)ـ )95)( وانسحب منها، بعد نزاع مع  زعامة 
احلركة، وانضم إىل حركة »بنى عكيڤا« )952)ـ 954)(. ُمنح مائري شهادة احلاخامية من يشيڤا 
مري ىف الواليات املتحدة عام 957)، كام حصل عىل درجة ىف القانون الدوىل من بروكلني كولدچ. 
وبعد أن ُفصل من وظيفته بتهمة »اهلوس الدينى املفرط«، وبعد أن فشل ىف أن يصبح حمامًيا، هاجر 
إىل فلسطني املحتلة »إرسائيل« عام 963)، لكنه عاد إىل الواليات املتحدة األمريكية بعد مرور وقت 
قصري. وخدم عامني حاخاًما لطائفة הווארד- ביץ,קווינס »هڤاردـ  بيتس، كڤينس« )958)ـ 960)(، 
  »Jewish press« »وانضم إىل مؤسـسى املجلة األسـبوعية اليهودية الدينية املتطـرفة »چويـش بريس
ىف األعوام )962) ـ 969)(، وكان صاحب عمود ثابت هبا من )96) حتى 990). وىف عام 

968)، أنشأ »رابطة الدفاع اليهودية« ىف الواليات املتحدة األمريكية)2(. 

كان  فقد   ،»FBI ـ الفيدرالية  التحقيقات  »بمكتب  عالقته  حياته  جوانب  أهم  من  ولعل 
احلاخام كهانا عمياًل ملكتب التحقيقات الفيدرالية لعدة أعوام ىف منتصف الستينيات. ففى إطار 
كانت  فقد  حوربه.  يوسف  والضابط  كهانا  بني  التعاون  كان  ڤيتنام،  حرب  تأييد  فكرة  مساندة 
املخابرات  فأقامت  اجلامعات،  بني طلبة  احلرب  معارضة  قلقة من تصاعد  األمريكية  املخابرات 
األمريكية آالف املنظامت ملواجهة هذا االجتاه من جانب الطالب، وكانت إحدى تلك املنظامت 
ا يدعى »معهد األبحاث املوحد لالستشارات«، وأقامه يوسف حوربه وكان رشيكه  ا صوريًّ معهدًّ
ىف هذا املعهد احلاخام مائري كهانا، الذى أعطوه االسم املستعار »مايكل كينج«، كصحفى مسيحى 
وعضو ىف الكنيسة الطائفية. وأقام كهانا وتسوربه »حركة الرابع من متوز« نسبة إىل يوم االستقالل 

األمريكى، وكان هدف هذه احلركة جتنيد طلبة اجلامعات األمريكية لتأييد حرب ڤيتنام«)3(. 

وجتدر اإلشارة إىل عالقة احلاخام مائري كهانا بعائلة رجل »املافيا«، چو كولومبو. و»جمموعات 
»املافيا« هى مجاعات اإلجرام املنظم ىف الواليات املتحدة«؛ حيث كان كهانا عىل اتصال مع منظمة 
))(  كهانا، مائري: شوكة ىف عيونكم، مرجع سابق، ص 8 . وورد أيًضا ىف )ماىض، عبد الفتاح حممد : املرجع السابق، 

ص 508،507(. 
     http: //www. Knesset. gov. il/mk/heb/mK. asp?mK_individual_id_t=455       2( מאיר כהנא(

وورد أيًضا ىف )الدويك ، عبد الغفار )د(: مرجع سابق، ص  226( .       
)3(   كهانا، مائري: شوكة ىف عيونكم، املرجع السابق، ص 9، وورد أيًضا ىف موقع:

                                                                 http: //www. haayal. co. il/thread?rep=161464 
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أصل  من  هم  الذين  األمريكيني  حقوق  منظمة  يتزعم  كان  الذى  كولومبو  چو  املشهور  املجرم 
إيطاىل، وهى املنظمة التى ما كانت إال متوهًيا ملجموعات »املافيا« اإلجرامية« ))(.   

وعىل اجلانب الشخىص من حياته، نجد أنه »رغم كونه متزوًجا وأًبا فقد كان احلاخام كهانا 
يعيش ىف الوقت الذى عمل فيه لصالح املخابرات األمريكية مع عارضة أزياء غري هيودية تدعى 
»جلوريا دارجانيو«، والتى انتحرت عندما علمت عام 967) أن كهانا متزوج وأب. وقد أنكر 

كهانا ىف برنامج إذاعى أنه كان يعيش مع امرأة غري هيودية«)2(. 

وإذا كانت حركة »كاخ« هى انعكاس لفكر ومبادئ هذا الرجل، الذى نادى باستخدام القوة 
ىف الرصاعات العنرصية ىف الواليات املتحدة، »رجل االستخبارات األمريكية«، الذى كان يؤيد 
حرب ڤيتنام، والذى عمل عىل ختريب العالقات األمريكية السوڤييتية، الرجل الذى ربطته عالقة 
مع منظمة »املافيا«، فال يسعنا إال أن نقول إنه بوصوله إىل »إرسائيل« قد واصل العمل ىف االجتاه 

ذاته، وذلك من خالل حركته احلزبية »كاخ«. 

4 - احلاخام مائري كهانا عضو فى الكنيست احلادى عشر 

أنه قد خاض باسم حركته  وإذا تطّرقنا إىل مشاركة مائري كهانا ىف احلياة السياسية، فسنجد 
انتخابات الكنيست ىف أعوام 973)و977)و)98). »بيد أن احلركة فشلت ىف جتاوز  »كاخ«، 
نحو  عىل  احلصول  ىف  احلركة  نجحت   ،(984 عام  انتخابات  وىف  مرة.  كل  ىف  احلسم  نسبة 
واحد  مقعد  عىل  فحصلت  الصحيحة،  األصوات  جممل  من   )(.2( أى  صوت   )26.000(
احتله »مائري كهانا«. . . وهناك عدة ظروف ساعدت عىل حصول قائمة كاخ عىل األصوات منها: 
املتدينني واليمني عموًما،  نفوذ  إىل احلكم عام 977)، وتصاعد  اليمينى  الليكود  وصول حزب 
التطوير  مدن  سكان  أصوات  من   )%33( لكاخ  صّوت  وقد  العرب.  ضد  العداء  مشاعر  ونمو 

))(  كهانا، مائري: شوكة ىف عيونكم، املرجع السابق، ص 0) . 
)2(  הרב מאיר כהנא הסיפור האמיתי )ד(

http: //www. haayal. co. il/thread?rep=161464 /
   وورد أيًضا ىف ) كهانا، مائري: شوكة ىف عيونكم، املرجع السابق، ص9( . 
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)حيث يقطن الرشقيون الفقراء(، و )32%( من القرى التعاونية الدينية )املوشاڤ(، و )23%( من 
سكان األحياء الفقرية باملدن الكربى« ))(. 

إدارة محلة  الكنيست احلادية عرشة ىف 984)، ىف  انتخابات  والواقع، أن كهانا قد نجح ىف 
انتخابية هجومية. . . ونادت حركة كاخ بفكرة طرد عرب إرسائيل بالقوة، ونادت بدولة هاالخا 
ـ أى إدارة الدولة وفًقا لقوانني اهلاالخا)2(، والقضاء العربى، وإعطاء أفضلية هلذه القوانني عىل 
قوانني الكنيست... األمر الذى جعل جلنة االنتخابات املركزية ترفض التصديق عىل قائمة احلاخام 
كهانا، موضحة أن السبب ىف ذلك إنام يرجع إىل أن »هذه القائمة تنادى بمبادئ عنرصية ومعادية 
للديمقراطية، وتتناقض مع إعالن »قيام دولة إرسائيل«، وتدعم بوضوح أعامل اإلرهاب، وحتاول 
إثارة الكراهية والعداء بني أقسام خمتلفة من السكان ىف إرسائيل، ومتس مشاعر وقياًم دينية لقطاع 
إرسائيل.  ىف  الديمقراطى  للحكم  األساسية  الدعائم  أهدافها  ىف  وتعارض  الدولة،  مواطنى  من 
عىل  بناًء  وتقّرر  كهانا،  حركة  طعن  فيه  ُأدرج  العليا،  املحكمة  إىل  اللجنة  قرار  ُقّدم  عندما  لكن 
أنه  »يردور«  »ירדור«   قانون  باسم  يعرف  الذى  القانون  وهو  العليا،  املحكمة  ىف  امُللزم  القانون 
ال جمال إلبطال القائمة؛ ألهنا ال تكفر بوجود الدولة، لكنها تتطلع إىل تعديل أنظمة احلكم فيها 

فقط... وهكذا دخل كهانا إىل الكنيست كعضو باسم كتلته« )3(. 

أيديولوچية احلركة وآراء  السياسية وشعاراته االنتخابية من  براجمه  وقد استمد حزب كاخ 
زعيمها كهانا، ولعل أبرزها ما يىل: 

) ـ طرد العرب من »أرض إرسائيل« لتصبح دولة إرسائيل دولة هيودية. 

العرب وعدم  التجار  القدسى، ومقاطعة  احلرم  »الغرباء« عن ساحة  املسلمني  العرب  إبعاد  ـ   2
السامح للعرب بالدراسة ىف اجلامعات اإلرسائيلية، وحماربة »الدنس« الناجم عن زواج العرب 

من اليهوديات. 

3 ـ حرمان العرب ىف »إرسائيل« من احلقوق واملساعدات كافة ، والزج هبم ىف معسكرات للقيام 
باألعامل الشاقة. 

))(   ماىض، عبد الفتاح حممد : املرجع السابق، ص2)5. 
اهلاالخا )الرشيعة اليهودية(: يطلق هذا االسم عىل اجلزء اخلاص باحلياة العملية لإلنسان ىف الديانة اليهودية، والذى   )2(
حيدد املحرمات واملحلالت، وما هو واجب وما هو غري واجب. وحتتل »اهلاالخا« مكانة متميزة ىف التوراة املكتوبة، 
كام حتتل مكانة أساسية ىف التوراة الشفهية )التلمود(. )الشامى، رشاد )د(: موسوعة املصطلحات الدينية اليهودية، 

مرجع سابق، 06) (. 
  http: //www. myehudit. org/forum/index. php?topic=620. 0;wap2 /3( הרב כהנא،ביוגרפיה(
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4 ـ منح العفو عن أعضاء التنظيامت الرسية اإلرهابية. 

5 ـ تثقيف اليهود بالقيم الدينية، وتطبيق تعاليم اهلاالخاه. 

للدولة،  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  وضم  إرسائيل«  »أرض  من  جزء  أى  عن  التنازل  عدم  ـ   6
وتوطني اليهود ىف كافة »أرض إرسائيل«، وتكثيف اهلجرة إليها. 

7 ـ تدمري مسجدى األقىص وقبة الصخرة ))(.   

 ومنذ اجللسة األوىل لكهانا ىف الكنيست ىف أغسطس 984)، كشف عن قدر ال ُيستهان به من 
املراوغة، وذلك منذ اللحظة األوىل التى أقسم فيها يمني الوالء، وذلك »بإضافته الفقرة« واحفظ 
رشيعتك دائاًم وأبًدا« )الواردة ىف سفر املزامري 9))/ 44(، إىل نص اليمني املتعارف عليه. وهذا ما 
مل حيدث من قبل. وجتلت مراوغته عندما قررت الواليات املتحدة سحب اجلنسية عنه )وكان يتمتع 
الوقت  تعبئة األموال، وىف  أمريكية، يرغب ىف االحتفاظ هبا؛ حيث يستطيع من خالهلا  بجنسية 
املتحدة  الواليات  لقانون  ووفًقا  الكنيست(.  له  يوفرها  التى  الربملانية  باحلصانة  التمتع  يريد  ذاته 
األمريكية، يتم سحب اجلنسية من أى مواطن أمريكى يقسم يمني الوالء لدولة أخرى. وبناًء عىل 
قد أضاف  أنه  احلاخام كهانا  املحكمة، زعم  املحكمة. وىف  ُرفعت ضده دعوى ىف  القانون،  هذا 
الدولة، وعليه  التوراة تعلو قوانني  املزامري، كى يؤكد أن قوانني  السابقة من سفر  الفقرة  متعمًدا 
ال ُيعد ذلك إعالن والء لدولة أخرى. وترتب عىل ذلك قرار جلنة الكنيست سحب صالحيات 
احلاخام كهانا كعضو كنيست، والتمس احلاخام ىف حمكمة العدل العليا، وُرفض التامسه واضطر 

إىل إعالن يمني الوالء ثانيًة، ولكن دون إضافات )2(. 

اقرتحها)3(.  التى  القوانني  العنرصية، وذلك ىف  كهانا ومواقفه  آراء  الكنيست، ظهرت  وىف 
إىل  أدى  مما  العنرصية؛  عىل  وحّرض  الديمقراطية  لفكرة  بشدة  كهانا  مائري  احلاخام  تعّرض  وقد 
للقانون  أ  )املادة(7  البند  بسن  القانونى األساسى ىف دولة إرسائيل،  الترشيع  تعديل عىل  إدخال 
األساسى: الكنيست، الذى حّدد أنه لن تشارك قائمة مرشحني ىف انتخابات الكنيست ولن ُيعد 

))(  الدويك ، عبد الغفار )د(: املرجع السابق، ص228 . 
הרב כהנא,ביוגרפיה ,שם,עמוד 3:2 .    )2(

وهى القوانني التى جيىء تناوهلا وبحث مدى تشاهبها مع قوانني نرينربج »חוקי נירנברג« النازية، وذلك ىف الفصل   )3(
الثانى من الباب الثانى من الدراسة، اخلاص بموقف اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة من  الفلسطينيني. 

http://kotob.has.it



98

شخص ما مرشًحا ىف انتخابات الكنيست، إذا كان ىف أهداف وأعامل القائمة أو أفعال الشخص، 
حسب مقتىض احلال، تفصياًل أو تأوياًل، ما يىل: 

 ) ـ إنكار وجود الدولة كدولة الشعب اليهودى. 

 2 ـ رفض الطابع الديمقراطى للدولة.  

3 ـ التحريض عىل العنرصية... وقد تم تعديل قانون انتخابات الكنيست كى يتوافق مع الترشيع 
اجلديد، وحتّدد أن تصديق مشاركة قائمة ىف االنتخابات من خالل جلنة االنتخابات املركزية 
القانون  أ ىف  للبند 7  الكنيست؛ وفًقا  انتخابات  املشاركة ىف  مرشوط »بأال تكون ممنوعة من 

األساسى للكنيست. 

ىف  وقائمته  كهانا  احلاخام  مشاركة  الكنيست  جتنب   « األساسى،  القانون  تعديل  ضوء  وىف 
انتخابات الكنيست الثانية عرشة ىف عام 988)ـ وحكمت جلنة االنتخابات بعدم جدارة القائمة، 

ىف 5 أكتوبر 988)، وصادقت املحكمة العليا عىل القرار«))(. 

5 - البنية التنظيمية حلركة »كاخ«

التنظيامت الرسية، ذلك ألهنا جتمع ىف عملها  بنية  التنظيمية حلركة »كاخ« من  البنية  تقرتب 
بني العمل الرسى والعمل املعلن: »وبنيتها التنظيمية قريبة من بنية التنظيامت الرسية؛ حيث ترتبع 
ىف قمة اهلرم هيئة سياسية، وىف أسفلها هيئة عسكرية مالية وأيديولوچية وتعليمية، ويعمل حتت 
منها  هلا  تتبع  أخرى  أجهزة  وهناك  الطرق«)2(،  عىل  األمن  »جلنة  يسمى  عسكرى  جهاز  إرشافها 
»القسم الرويس« و»القسم األمريكي« اللذان يعاجلان أموًرا من طراز احتياجات املهاجرين اجلدد 
ىف  كهانا  أقامها  التى  املدرسة  وهى  اليهودي«)3(.  للفكر  الدينية  و»املدرسة  احلركة  أعضاء  من 
القدس ىف أول أيلول عام 987)، ويتوىل رئاستها احلاخام هيودا كرويزر)4(، وكان احلاخام بنيامني 

))(  הרב כהנא,ביוגרפיה ,שם,עמוד 4:3 .  
ىف  املستوطنني  وباصات  لسيارات  مسلحة  محاية  توفري  بغرض   (986 عام  ُأنشئ  تنظيم   : الطرق  عىل  األمن  جلنة   )2(
الضفة الغربية، ويضم التنظيم مئات األعضاء، معظمهم من كريات أربع، وأجهزة اتصال ونقل حديثة وأسلحة 

ومواد ختريبية. )ماىض، عبد الفتاح حممد : املرجع السابق، ص2)5(. 
)3(   الدويك ، عبد الغفار )د(: املرجع السابق، ص 227 . 

  http: //mitzpe. yericho. googlepages. com/photos232       / 4(   רב הקהילה(
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الدينية« واجلهاز  البيت  أوائل طالهبا. و»مدرسة جبل  ابن احلاخام مائري كهانا من  زئيڤ كهانا، 
األيديولوچى »يد األخوات«  »יד האחות« الذى يعمل من أجل إعادة النساء اللواتى تزوجن من 

مسلمني إىل الديانة اليهودية«))(. 

ا  وىف إطار تدريب الشباب اليهودى عىل استخدام السالح : »أقامت احلركة تنظياًم شبابيًّا خاصًّ
تأهيلهم الستخدام  للفتيان بغرض  تدريب عسكرية  بتنظيم معسكرات  يقوم  »تاناح«،  باسم  هبا 
من  العديد  مارست  التى  هيودا«  دولة  »منظمة  احلركة  أنشأت  كام  العنف...  وممارسة  السالح 
عمليات القتل والتخريب ضد العرب. وترتبط هذه املنظمة بام يسمى بـ »دولة هيودا املستقلة« التى 
أعلنها ممثلون عن مستوطنات الضفة الغربية واجلوالن وغزة ـ ىف يناير 989) ـ والتى اختارت هلا 
ا للدولة، و»ميخائيل  علاًم ونشيًدا ودستوًرا وهيئات منتخبة. وقد تم انتخاب »كهانا« رئيًسا فخريًّ
بن حورين« Ü من مستوطنى اجلوالن وعضو كاخ ـ رئيًسا للجنتها التنفيذية التى تألفت من سبعة 
أعضاء. وقد أعلنوا أهنم موالون لدولة »إرسائيل« احلالية وقوانينها ومؤسساهتا، لكن هذا الوالء 
سينتهى ىف اللحظة التى تتخىل فيها الدولة عن أى جزء من »أرض إرسائيل«، كام تعهدوا بالسيطرة 
ـ ولو بالقوة ـ عىل أية أراض يتم التخىل عنها. كام اقرتن اسم »كهانا«، وحركة كاخ بتنظيامت رسية 
أخرى مثل منظمة »اإلرهاب ضد اإلرهاب: ت. إن. ت« »Terror in Terror« ـ التى حاربت 
العرب، ومنظمة »محلة اخلناجر: السيكاريكيم«، التى تنشط ضد الشخصيات اليهودية التى تدعو 

إىل »السالم« مع العرب«)2( .    

وجتاه  العرب،  جتاه  اجتاه،  كل  ىف  واإلرهاب  التطرف  تدعم  حركة  أمام  أننا  نجد  وهكذا،   
شخصيات هيودية يسارية وليربالية تدعو إىل السالم مع العرب. ومع ذلك فال يمكن إنكار حقيقة 
قطاعات  »تأييد  احلركة  ونالت  اإلرسائيىل.  اجلمهور  بني  ا  مجاهرييًّ نجاًحا  حققت  قد  احلركة  أن 
من  العديد  من  الدعم  تلقت  كام  الدينى،  اجلمهور  وخاصة  اإلرسائيىل،  اجلمهور  من  واسعة 

احلاخامات وعىل رأسهم احلاخام » تسڤى كوك«)3(. 

6 - مقتل كهانا وأثره فى انقسام احلركة

ُقتل احلاخام مائري كهانا ىف مساء 5 نوفمرب 990)، ىف فندق ماريوت ىف نيويورك ىف الواليات 
))( الدويك ، عبد الغفار )د(: املرجع السابق، ص 227 . 

)2(   ماىض، عبد الفتاح حممد : املرجع السابق، ص 2)5 
)3(  الدويك ، عبد الغفار )د(: املرجع السابق، ص 233 . 
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املتحدة األمريكية، حيث كان يلقى خطاًبا هناك، عىل يد رجل مسلم من مواليد مرص حرض متنكًرا 
ىف زى هيودى حريدى ويدعى السيد نصري، وهو الرجل الذى تم تربئته ىف ساحة القضاء، واعرتف 
بنفسه بقتل كهانا بعد ذلك بأعوام ىف خطاب أرسله من سجنه حيث كان حمكوًما عليه بالسجن 

املؤبد ىف قضية أخرى«))(. 

وقد انقسمت احلركة بعد مقتل كهانا إىل تنظيمني: 

حركة كاخ، ومقرها كريات أربع، ويقودها: »باروخ مرزل« Ü كرئيس للحركة)2(، و»باروخ 
לאומית  יהודית  חזית  חי"ל   كاخ، حريوت،  ُمرشح حركة  كهانا، وهو  احلاخام  تالميذ  Ü من  مرزل 
»اجلبهة اليهودية القومية« ىف الكنيست«)3(، واحلاخام »نوعام فدرمان« Ü كناطق بلسان احلركة، 
و»تريان بوالك« ـ كرئيس لـ »جلنة األمن عىل الطرق«. ومن الشخصيات املعروفة داخل احلركة 
أيًضا: »شموئيل بن يشاى«، »بن تسيون غوفشتاين«، واحلاخام »أبراهام توليدانو«. وقد صارت 

أنشطة احلركة أكثر رشاسة وحّدة. 

بنيامني  تنظيم »كهانا حى«، ومقره »تبواح« ىف قضاء نابلس، ويتزعمه نجل »مائري كهانا«، 
كهانا، ويساعده »داڤيد أكسلرود«، وُيدير أنشطة التنظيم ىف اخلارج »يكتوئيل بن يعقوب« املطلوب 
من قبل مكتب التحقيقات الفيدراىل األمريكى. وهلذا التنظيم فروع ىف الواليات املتحدة، وله فرع 

للفتيان ىف »إرسائيل« يسمى »نوعر مائري« »נוער מאיר« أى »فتيان مائري«)4(. 

» كهانا حى« بدعم ماىل كبري من مؤيدى احلركة ىف الواليات املتحدة. »فقد  وحيظى تنظيم 
أعلن ميخائيل جوزفسكى، الزعيم األمريكى لـ )كهانا حى( بفخر لصحفى إرسائيىل أن مجاعته 
حتظى بتأييد ثامنية آالف هيودى ىف الواليات املتحدة! وهو رقم خياىل بالطبع فالسلطات الرسمية 
تقدر أتباع )كهانا حى( بام ال يزيد عن مائة ومخسني شخًصا، وهو تقدير يتجاهل عدد املتعاطفني، 
مائتني ومخسني  بنيامني كهانا  املتحدة، مجع  الواليات  ففى جولة استغرقت ثالثة أسابيع فقط ىف 
ألف دوالر، وصحيح أن من أعطوا نقودهم لكهانا ال يؤيدون مجيعهم فلسفته العدوانية، وإنام هم 

))(   רב הקהילה , שם,עמוד 4 ، وورد أيًضا ىف  רצח הרב  מאיר כהנא בשנת 1990
                                http: //meytarim. org. il/content. asp?pageId=420

)2(  ماىض، عبد الفتاح حممد : املرجع السابق، ص 3)5 . 
)3(   רב הקהילה ,שם,עמוד 4 . 

)4(  ماىض، عبد الفتاح حممد : املرجع السابق، ص 4)5 . 
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يمنحون تأييدهم السياسى لسياسة االستيطان ىف الضفة الغربية، وبصفة خاصة ملدرسة احلاخام 
مائري، وهى مدرسة تلمودية ُأنشئت ىف مستوطنة تابوا ىف ذكرى احلاخام املقتول«))(. 

واحلقيقة، أن أنصار الفكر الكهانى إن جاز استخدام هذا التعبري، إشارة إىل فكر احلاخام مائري 
كهانا، جيدون فيام تركه من كتب ومؤلفات مادة ومعينًا ال ينضب، ومن أهم كتبه: 

ورسالة  حتّدى  عن  الكتاب  يتحّدث  ـ  بالعربية  كهانا  كتبه  كتاب  أول  ـ  التحّدى  ـ  »האתגר 
»شعب إرسائيل«.         

ا ىف سجن الرملة.  לשיכים בעיניכם ـ  أشواك ىف عيونكمـ  كتب هذا الكتاب أثناء اعتقاله إداريًّ

ونادى كهانا ىف هذا الكتاب بتجريد عرب البالد من حقوقهم. 

על האמונה ועל הגאולה  ـ عن اإليامن وعن اخلالص ـ وفيه نظريته عن اخلطوات الالزمة 

جللب اخلالص.   

التثنية، صموئيل واشعيا وإىل جانبهم  ـ  املكابى ـ تفسريعىل اخلروج  פירוש המכבי ـ رشح 

مقارنات واقعية.     

אור הרעיון ـ نور الفكر ـ كتابه األخري وفيه نقاش موّسع  ארבעים שנה ـ أربعون عاًما.     
ومفّصل ألفكاره. 

كهانا  مائري  احلاخام  خطب  جمموعة  ـ  الكنيست  مرسح  عىل  ـ  הכנסת  בימת  מעל 

ىف الكنيست)2(. 

وقد تم حظر نشاط تنظيمى كاخ وكهانا حى، وإعالن أهنام منظمتان إرهابيتان: »ىف أعقاب 
جمزرة احلرم اإلبراهيمى)3( ىف مدينة اخلليل املحتلة ىف 25 فرباير 994) Ü والتى نفذها أحد نشطاء 
رابطة الدفاع اليهودية ىف الواليات املتحدة والناطق باسم حركة كاخ ىف »إرسائيل« ىف فرتة معينة  

»باروخ جولدشتاين«)4( . 
))( هيامن، إيامنويل: األصولية اليهودية، ترمجة: سعد الطويل مراجعة: د. مجال أمحد   الرفاعى، اهليئة املرصية للكتاب، 

998)، ص 87). 
   http: //www. Kahane. org. il/sfarem. html     ספרי הרב מאיר כהנא  )2(

وجيىء تناول هذه املجزرة ىف الفصل الثانى من الباب الثانى من الدراسة.   )3(
)4(  الدويك ، عبد الغفار )د(: املرجع السابق، ص 229 . 
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ثالثاًا: تنظيم آيل  אי"ל  "ארגון יהודי לוחם"   »تنظيم يهودى مقاتل«   

يعد تنظيم »آيل« أحد التنظيامت اليهودية املتطرفة ىف إرسائيل. وقد رأى فيه عدد من الشباب 
اليهودى، سواء من املعسكر املعتدل أو املتطرف اإلطار الوحيد للعمل ضد حكومة رابني))(. ويتزعم 

التنظيم رجل يدعى »أڤيشى راڤيڤ«، وهو عميل »للشاباك« )األمن العام اإلرسائيىل()2(. 

ولد »أڤيشى راڤيڤ« ىف 8 يونيو 967)، وكان جاسوًسا للشاباك )األمن العام اإلرسائييل(، 
عمل داخل اليمني املتطّرف ىف إرسائيل. جتنّد راڤيڤ ىف لواء »גבעתי« »جڤعتى«)3(، وبعد أن ُجرح 
ومل يعد قادًرا عىل العودة ثانيًة إىل لوائه، ُجند وتم تشغيله من قبل الفصيلة اليهودية ىف الشاباك ىف 
فرتة يوسف هرملني)4(، كجاسوس داخل اليمني املتطّرف ىف إرسائيل منذ 987) وحتى كشفه 
ىف نوفمرب 995)، عقب اغتيال إسحاق رابني. وقد عمل حتت االسم املستعار »شمبانيا«... وقد 

تزّوج من فتاة متدينة، من أجل ترسيخ مصداقيته كعميل...«)5(. 
إسحاق  األصىل  اسمه  سابق.  وزراء  رئيس  بارز،  عسكرى  سياسى،  زعيم   :)(995 ـ   (922( رابني  إسحاق   )((
رابينوفيتش، وهو من مواليد القدس. التحق بالباملاح عام 940)، شارك ىف حرب 948). وشغل منصب رئيس 
مطلع  اجليش ىف  من  تقاعد  لكنه  خالل حرب 967)،  اإلرسائيىل  اجليش  قاد  األركان )964)ـ 968)(، حيث 
عام 968). وعني ىف إثر ذلك سفرًيا إلرسائيل لدى الواليات املتحدة. عاد إىل إرسائيل عام 973). وىف ديسمرب 
973)، انُتخب وزيًرا للعمل ىف حكومة جولدا مائري. وعقب سقوط حكومة مائري، بسبب نتائج حرب 973)، 
انتخبه حزب العمل لرئاسة احلكومة. وبقى رابني بعد هزيمة حزب العمل ىف انتخابات 977) عضو كنيست ىف 
العلنى  قّدم دعمه  لبنان عام 982)،  اخلارجية واألمن. وخالل غزو  الشئون  املعارضة، وشارك ىف عضوية جلنة 
لوزير اجليش آنذاك آريئيل شارون. وىف ظل حكومة الوحدة الوطنية )984)ـ 990)(، توىل رابني منصب وزير 
اجليش. وقاد حزب العمل إىل الفوز ىف انتخابات الكنيست عام 992) ، وأّلف حكومة عاملية احتل فيها منصبى 
رئيس احلكومة ووزير اجليش. وخالل هذه الفرتة أبرم اتفاق إعالن املبادئ )اتفاق أوسلو( ومن ثم االتفاق املرحىل 
أبيب ىف 4 نوفمرب  اغتيل رابني ىف تل  السالم مع األردن. وقد  أبرم خالل عام 994) معاهدة  )اتفاق طابا(، كام 
موسوعة  )د(:  الوهاب  عبد  )املسريى،  التسوية.  التفاقات  املعارض  الدينى،  اليمني  أعضاء  أحد  يد  عىل   (995

اليهود واليهودية والصهيونية، املوسوعة املوجزة، املجلد الثانى، مرجع سابق، ص 477(.   
)2(  אנשי ארגון אי"ל,איפה הם היום? הארגון היהודי עדין לוחם,אמצע נתניה,השבעון של נתניה והסביבה . גיליון   

331, 14 חשהג 1997,י"ד בתשרי תשנ"ז, 27.9.1996 , עמוד 43 .                                   
)3( لواء »جڤعتى« )لواء 84( لواء مشاة نظامى ىف اجليش اإلرسائيىل، حتت قيادة اجلنوب، التى أقيمت عام 983). 

النمسا، وهاجر إىل  العام اإلرسائيىل لفرتتني رئاسيتني. ولد ىف  )4( يوسف هرملني )922) ـ 994)(: رئيس األمن 
إرسائيل عام 939)، وتطّوع ىف اجليش الربيطانى. ومع إقامة دولة إرسائيل، انضم هرملني إىل الشاباك )األمن العام 
إيران  اإلرسائيىل(، وتوىل رئاسته ىف األعوام )964) ـ 974)(. وبعد اعتزاله، عمل رئيس مفوضية إرسائيل ىف 
)978)- 979)( وسفري إرسائيل ىف جنوب أفريقيا )979) ـ )98)(. واستدعى هرملني لرئاسة الشاباك ثانية، 

ىف األعوام )986) ـ 988)(. 
 http://www. babylon. com/definition/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%99 5(  אבישי רביב(
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عىل  الرصاص  فأطلقوا  أنفسهم،  اليهود  إىل  ليصل  العرب  التنظيم  هذا  إرهاب  جتاوز  وقد 
شوالميت ألونى))( زعيمة حزب »مريتس« اليسارى آنذاك؛ مما أدى إىل انسحاب عدد من املعتدلني 
نسبًيا من »آيل«. وقد ذكر آريه أورنج الذى كان عضًوا سابًقا ىف احلركة، ويعمل مديًرا ملزرعة ىف 
مستوطنة حسيدية ىف القدس: »أن »آيل« مل تعد حركة وال يمكن ألى فرد أن يرّصح بأنه ينتمى 
إليها. فبعد أن انسحب منها غالبية األعضاء ىف أعقاب إطالق الرصاص عىل شوالميت ألونى، 
املعتدلني  انسحاب  يؤد  مل  سيطر راڤيڤ عىل احلركة وأصبحت، حركة رجل واحد. ومع ذلك، 
نتى ليڤى، الضابط  التطّرف. وقد عرّب  النفس داخل احلركة، بل كان حمّرًكا ملزيد من  إىل مراجعة 
التنفيذى حلركة »آيل« عن ذلك قائاًل: »لقد ُطلب منا القيام بعمليات قانونية، لكن هذا ليس املعيار 

لدينا، فقد أرادوا عمليات قانونية، وأردنا املواصلة ىف خطنا الواضح«)2(. 

وتقوم حركة »آيل« عىل أيديولوچية أكثر تطرًفا من أيديولوچية كاخ: »ويمكن إدراك حدود 
مصنفتني  مجاعتني  ألداء  تقويمها  من  اإلجرامية  تطوراهتا  ومنظور  )آيل(  اإلرهابية  اجلامعة  هذه 
باعتبارمها من أشد اجلامعات اإلرهابية اليهودية تطّرًفا وأكثرها عنًفا وعدوانية: مجاعة »كاخ« التى 
أسسها احلاخام »مائري كهانا«، وحركة »كهانا حى«التى تأسست بعد مقتله عىل يد ابنه فقد اعتربت 
مجاعة »آيل« هاتني اجلامعتني »ال جتيدان سوى الكالم«: بالرغم مما ُعرف عنهام من توجيه سهام 

عملياهتام اإلرهابية جتاه العرب واألراىض املحتلة« )3(. 

»آيل«  قّدم  وبذلك  األعضاء،  مئات  تضم  حركته  بأن  اجلمهور  إقناع  ىف  راڤيڤ  نجح  وقد 
كحركة نشطة داخل صفوف اليمني املتطّرف. وقد ذكر دودو حزانـ  وهو أحد األعضاء املنسحبني 

ـ بأن أڤيشى راڤيڤ يؤكد دائاًم عىل أن »آيل«، هى حركة تضم آالف الرجال، ىف حني أهنا حركة 

رجل واحد. فهو ببساطة أخذ ونسخ دليل التليفونات مع أسامء األشخاص واّدعى أهنم أعضاء 

ىف حركة »آيل« )4(. 
حكومة  ىف  ووزيرة  كنيست  عضوة  بارزة،  إرسائيلية  سياسية   ،(928 نوفمرب   29 ىف  ولدت  ألونى:  شوالميت   )((
إرسائيل. بدأت نشاطها ىف املباى، واعتزلت احلياة السياسية كزعيمة مريتس. نالت جائزة إرسائيل )أكرب جائزة ىف 
إرسائيل متنحها وزارة املعارف والثقافة اإلرسائيلية للباحثني ورجال العلم واألدباء والفنانني بناء عىل توصية من 

جلنة خمتصة يتم تعيينها هلذا الغرض كل عام( عام 2000 عن مسامهتها املتميزة ىف الدولة واملجتمع.            
)2(   אנשי ארגון אי"ל,איפה הם היום? הארגון היהודי עדין לוחם,שם,עמוד 43 .  

)3(   الدويك، عبد الغفار )د(: أنبياء إرسائيل اجلدد، مرجع سابق، ص 235 . 
)4(  אנשי ארגון אי"ל,איפה הם היום? הארגון היהודי עדין לוחם,שם,עמוד 43 .  
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توقيع  بعد  ف، وذلك  والتطرُّ العنف  مزيد من  إىل  »آيل«  تنظيم  مال  وىف هناية عام 993)، 
االتفاق مع الفلسطينيني ىف واشنطن وجتاه إخالء أرحيا وغزة. كام أدت اتفاقيات أوسلو إىل مزيد 
ف ىف »آيل«. ذلك أن مجاعة »آيل«، تتفق مع غريها من اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة  من التطرُّ
ا توراتيًّا  عىل: »قدسية أرض إرسائيل الكاملة« وبارتداد وكفر من جيرؤ عىل التنازل عام تعتربه حقًّ

ال رجعة فيه، وتدفع باحلكم عىل من يرتكب هذه الكبرية باملوت، ...« ))(. 

وقد اهُتم زعيم »آيل« أڤيشى راڤيڤ بالتحريض عىل اغتيال رئيس وزراء إرسائيل إسحاق 
رابني، وأنه كان عىل علم بعزم جيآل عامري عىل اغتياله. واستشهاًدا بام ورد ىف تقرير جلنة شمجر)2(، 
ويعتزمان،  يرغبان،  كانا  عامري  وحجى  جيآل  أن  علم  عىل  كان  بأنه  راڤيڤ  أڤيشى  اعرتف  »فقد 
جاء  وقد  سابقة«،  مناسبات  ىف  ذلك  حاوال  وقد  رابني،  إسحاق  الغتيال  ويستعدان  وحيرضان، 
الرأى، ومل  اعرتافه ىف حماولة إلبعاد االهتام عن نفسه. وأضاف »شمجر« بأن راڤيڤ قد وافقهام 
يبلغ قادته ىف الشباك عن عزم جيآل عامري اغتيال رابني. وبرغم ذلك، فقد أصدر رئيس املحكمة 
القاىض أمنون كوهني، قراًرا يفيد بعدم علم أڤيشى راڤيڤ بعزم جيآل عامري اغتيال إسحاق رابني، 

قائاًل »مل يثبت لنا أن املتهم كان عىل علم بعزم جيآل عامري اغتيال إسحاق رابني«)3(.  

والثابت أن راڤيڤ قد أفصح )عن موقفه( من رئيس الوزراء، واّدعى أنه قد وقع عليه »دين 
النيل  اليهود ودينهم( وأنه يباح، لذلك،  يتآمر عىل مصلحة  »דין רודף«)4(  )حكم من  روديف« 

منه«)5(. ووزع صورة له مرتدًيا الزى الرسمى للتنظيم النازى أثناء مظاهرة نظمها اليمني)6(. 
))(   الدويك، عبد الغفار )د(: أنبياء إرسائيل اجلدد، مرجع سابق، ص 236 . 

ועדת החקירה לעניין רצח ראש הממשלה מר יצחק רבין جلنة التحقيق بشأن اغتيال رئيس الوزراء  إسحاق رابني،   )2(
التى عرفت باسم »جلنة شمجر«، هى جلنة حتقيق رسمية أقيمت ىف نوفمرب 995)، بعد اغتيال رابني بوقت قصري. 

)3(    סוכן השב"כ לשעבר אבישי רביב זוכה פה אחד، עמוד 1.
                                  http: //www. yigalamir. com/html_he/avishi_raviv. html 

دين روديف ) حكم من يتآمر عىل مصلحة اليهود ودينهم(: ينّص هذا احلكم عىل أن من يتآمر عىل أصول الدين   )4(
اليهودى ويكره الدين، فإنه ىف هذه احلالة يكون كارًها لذات وجود شعب إرسائيل )اليهود( ويكون عدًوا لكافة 
اليهود، وينبغى ىف هذه احلالة احلكم عليه باعتباره متآمًرا؛ ألنه جيور عىل مصلحة مجوع اليهود، ويستحق املوت. 

)الشامى، رشاد )أ. د(: موسوعة املصطلحات الدينية اليهودية، مرجع سابق، ص95(.  
)5(   פרשת אבישי רביב ,עמוד 2 .

            http: //www. globes. co. il/news/home. aspx?fid=2&did=143448&nagish=1   
)6(    אבישי רביב,עמוד 3.

 http: //209. 85. 129. 132/search?q=cache: N97yowfRw9cJ: halemo. net/edoar/0035/0002. h. . .
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بفتوى رشعية من  »وقد طّبق هذا احلكم عىل إسحاق رابني رئيس وزراء إرسائيل األسبق 
عدد من احلاخامات اليهود ىف إرسائيل؛ ملوافقته عىل عقد اتفاقية سالم مع الفلسطينيني، تنطوى 
من  أجزاء  عن  التنازل  عىل  املوافقة  ىف  يتمثل  اليهود  بحق  وجتاوز  تآمر  عىل  نظرهم  وجهة  من 
الضفة الغربية، التى تعترب ىف نظرهم »هيودا والسامرة« وجزًءا من »أرض امليعاد« )أرض إرسائيل 

الكربى(، والتى ال جيوز التنازل عن شرب واحد منها »للعامليق« أو »بنى إسامعيل«))(. 

شاب  هو  أوزيلڤو،  وعاران  ف.  التطرُّ شديد  ثنائيًّا  أوزيلڤو  عاران  مع  راڤيڤ  شّكل  وقد   
ضخم وصل إىل مكاتب حركة »كاخ« املتطرفة ىف القدس وطلب االنضامم إىل اليمني املتطّرف. 
وقد  أربع«.  »كريات  ىف  منزاًل  واستأجرا  صديقني،  وصارا  راڤيڤ  أڤيشى  عىل  أوزيلڤو  وتعّرف 
بني  التوتر  من  نوًعا  أحدث  مما  »بالشاباك«؛  وعالقتهام  وأوزيلڤو  راڤيڤ  حول  الشكوك  حامت 
إىل  باالنضامم  راڤيڤ  طلب  قوبل  فقد  ولذا  األخرى؛  املتطرفة  اليمني  وحركات  »آيل«  حركة 
املتحّدث باسم االستيطان  بالرفض. وكان نوعم فدرمان،  املتطرفة  اليمينية  حركة »موليدت«)2( 
نتى ليڤى:  املتطّرف من راڤيڤ. يقول  اليمني  ىف حربون )اخلليل(، أول من حّذر عالنيًة أعضاء 
بن  إيتامر  أڤيشى...«. ويقول  احلذر من  آخذ جانب  أن  فدرمان عدة مرات، وقال ىل  إىل  »توجه 
جڤري: »شك فدرمان ىف أڤيشى راڤيڤ أنه عميل للشاباك؛ ولذلك أبعدناه عن كل نشاطات حركة 
كاخ. فقد راجت ىف كريات أربع شائعات بأن كالًّ من أڤيشى راڤيڤ وأوزيلڤو مها ىف الواقع من 

عمالء الشاباك« )3(. 

وقد نّفذ راڤيڤ الكثري من العمليات ضد العرب وضد سياسيني هيود. وكام ورد عىل لسان 
دودو حزان: »كان راڤيڤ وأوزيلڤو ثنائيًّا شديد العنف، ومل يكن هذا العنف موّجًها ضد رجال 
راڤيڤ  فأڤيشى  أنفسهم.  أيًضا جتاه رجال معسكرهم  الصهيونى والعرب فحسب، وإنام  اليسار 
شخص جمنون ـ عىل حد قول دودو حزان ـ يشّكل االقرتاب منه خطورة فهو غري عاقل. وعندما 
كنا نذهب ىف عطالت السبت إىل أرحيا، كان أڤيشى راڤيڤ يبدأ عىل الفور أعامل عنف ضد رجال 

))(   الشامى، رشاد )د(: موسوعة املصطلحات الدينية الچنرال اليهودية، املرجع السابق، ص 95. 
موليدت: حزب يقع ىف أقىص اليمني، ويتزعمه الچنرال املتقاعد »رحبعام زئيڤى«، وينادى بالطرد اجلامعى للعرب.   )2(
وقد حصل احلزب عىل مقعدين ىف الكنيست ىف االنتخابات التى متت أعوام 988)، 992)، 996). )ماىض، عبد 

الفتاح حممد: الدين والسياسة ىف إرسائيل، مرجع سابق، ص 60)(. 
)3(   אנשי ארגון אי"ל,איפה הם היום? הארגון היהודי עדין לוחם,שם,עמוד 43 .  
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الرشطة الفلسطينية«. وقد انتقل راڤيڤ بعد اغتيال رابني إىل العمل الرسى، فقد خرج هذا الرجل 
الذى حّرض ودعا إىل العنرصية واإلرهاب بصورة مثرية للدهشة من كل هذه القضايا. وقد ُشوهد 

   .)2 بعد اغتيال رابني يمىض وقًتا ىف فندق »بالزا« عىل حساب وزارة الدفاع))(

ويشري ذلك، إىل تورط األجهزة األمنية، ففى أعقاب اغتيال إسحاق رابني »ُوجهت اهتامات 
إىل جهاز الـ »شني بيت« )األمن العام اإلرسائييل( بتأسيسه هلذه املجموعة املتطّرفة... وتبني أن 
»إسحاق شامري«)3( رئيس الوزراء اإلرسائيىل األسبق قد تدّخل لدى جامعة »تل أبيب«  مكتب 
طرد  أن  بعد  للدراسة،  »آيل«  مجاعة  زعيم  راڤيڤ«  »أڤيشى  بعودة  السامح  أجل  من   (992 عام 
منها لسلوكه العنرصى. وقد كشفت صحيفة »أحرونوت« اإلرسائيلية بعد أيام من هذا اإلعالن 
أن »جيآل عامري« قاتل رابني قد تدّرب بالفعل كأحد احلراس ىف جهاز األمن الداخىل اإلرسائيىل 
»شني بيت« عام 992)، وأنه قد تلقى تدريبات عىل كيفية إطالق النار. وحمارضات عن متارين 
الكيفية  املحارضات  هذه  إحدى  ىف  تعّلم  وقد  »التڤيا«،  إىل  حكومية  بعثة  ىف  إرساله  قبل  احلامية 
الكثيفة بسهولة حلظة وصول اهلدف أو انرصافه...  تتيح له اخرتاق حواجز األمن  التى  العملية 
وأثبتت التحقيقات التى متت عقب عملية اغتيال رابني أهنا مل تكن العملية الوحيدة التى خّططت 
أعّدت  كام  املحتلة،  األراىض  ىف  أخرى  إرهابية  لعمليات  املنظمة  أعّدت  وإنام  »آيل«،  منظمة  هلا 
السابق،  اخلارجية  ووزير  الوزراء  رئيس  برييز«)4(  »شمعون  رأسها  عىل  لالغتيال  جديدة  قائمة 
وجتدر اإلشارة هنا إىل التحفظ  عىل مصطلح وزارة الدفاع اإلرسائيلية ، ويفضل عدد من الباحثني إطالق وزارة   )((

اجليش عليها أو وزارة احلرب؛ حيث أن مهمتها احلقيقية كانت شّن العدوان واهلجوم وليس الدفاع. 
)2(   אנשי ארגון אי"ל,איפה הם היום? הארגון היהודי עדין לוחם,שם,עמוד 44 .      

)3( إسحاق شامري )ولد ىف 5) أكتوبر 5)9)(، رئيس وزراء إرسائيل السابع ووزير ىف حكومتها، ورئيس الكنيست، 
وزعيم املعارضة، من قادة »ليحى«، ومن كبار رجال »املوساد«. 

شمعون برييز: ولد ىف بولندا عام 923). رئيس وزراء عامىل سابق، تتلمذ عىل يد بن جوريون. هاجر إىل فلسطني   )4(
عام 934). انُتخب عضًوا ىف الكنيست ثم نائًبا لبن جوريون ىف وزارة اجليش من )959)ـ 965)(، حيث وضع 
األساس للبنية التحتية العلمية لألسلحة النووية ىف إرسائيل. شغل برييز مناصب وزارية خمتلفة ىف فرتة )969)ـ 
ىف  اجليش  وزير  ثم  اإلعالم،  وزير  ثم  واالتصاالت،  املواصالت  وزير  ثم  وهجرة،  استيعاب  وزير  منها   )(977
تأليف  ولدى  املعراخ،   لتجمع  رئيًسا  برييز  انُتخب   ،(977 عام  وىف   .)(977 )974)ـ  فرتة  ىف  رابني  حكومة 
ثم   )(986 )984)ـ  عامني  مدة  احلكومة  رئيس  منصب  فيها  برييز  توىل   ،(984 عام  الوطنية  الوحدة  حكومة 
منصبى رئيس احلكومة ووزير اخلارجية )986)ـ 988)(. وىف حكومة الوحدة الوطنية الثانية )988)ـ 990)(، 
توىل برييز منصبى نائب رئيس احلكومة ووزير املالية. وبعد انسحاب حزب العمل من احلكومة قاد املعارضة ىف 
الكنيست حتى عام 992). وتم تعيني برييز وزيًرا للخارجية ىف حكومة رابني التى ألفها ىف يونيو 992)، وأدى 
دوًرا أساسيًّا ىف إبرام اتفاقى أوسلو وطابا مع منظمة التحرير الفلسطينية، وىف توقيع معاهدة السالم مع األردن. 
وكان وزيًرا للخارجية ىف حكومة شارون عام )200. )املسريى، عبد الوهاب )د(: موسـوعة اليهود واليهـودية = 
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تغلغل هذا  التحقيقات  الفلسطينية واإلرسائيلية األخرى... وكشفت  الشخصيات  والعديد من 
واملتفجرات  والذخرية  »اجليش اإلرسائييل«، ومنه حتّصلت اجلامعة عىل األسلحة  التنظيم داخل 

التى ضبطت بحوزة القاتل«))(. 

وقد كشف كل من »أمنون أڤراموڤيتس« مراسل القناة األوىل وعضو الكنيست »بنى ألون«، 
حقيقة كون راڤيڤ عميل شاباك، وذلك بعد اغتيال إسحاق رابني)2( . 

ومنذ اغتيال رابني أصبح حمظوًرا عىل راڤيڤ وأوزيلڤو أن يلتقيا)3(. أما عاران أوزيلڤو، فقد 
قّرر الصمت، وأقام مع أرسته ىف مستوطنة »نڤه يعقوب«)4(. وذهب إىل مجعية كيطرينج لكسب 
أربع«  »كريات  ىف  لورى  كسائق  فيعمل  »آيل«،  حلركة  التنفيذى  الضابط  ليڤى،  نتى  أما  رزقه. 
لكسب رزقه. وقد ظّل عضًوا ىف حركة »كاخ« حتى بعد اغتيال رابني. وقد ُسجن ليڤى عرشات 
سوق  قضية  ىف  فيه  مشتبًها  ُحبس  كام  املناطق،  ىف  العرب  ضد  عنف  بأعامل  القيام  بتهمة  املرات 
שוק הקצבים. ورغم االشتباه ىف نشاطه غري القانونى ىف منظامت أخرى متطّرفة، مثل  اجلّزارين 
»هسيكريكيم« הסיקריקים )محلة اخلناجر( )5( و»دوڤ«)6( )ديكوا بوجديم( )اسحقوا اخلائنني(، 
و»سيف داود«، فإنه ُجنّد ىف اجليش اإلرسائيىل، وخدم ىف اهلندسة احلربية إىل أن اهُتم برسقة مخس 

=والصهيونية، املوسوعة املوجزة، املجلد الثانى، مرجع سابق، ص 478 ( . 
))(   الدويك، عبد الغفار )د(: أنبياء إرسائيل اجلدد، مرجع سابق، ص 237:235. 

)http: //halemo. net/edoar/0027/0002.html     )2 ، עמוד 2. 
املرة األخرية التى التقى فيها االثنان كانت ىف شارع دوڤ جرونر ىف القدس. وطلب فيها راڤيڤ من أوزيلڤو أن   )3(
حيرض له وثائق عن حركة آيل كانت ىف منزهلام ىف كريات أربع. وقد أحرض أوزيلڤو لراڤيڤ صناديق صور ووثائق 
وفّر هاربا من املكان. واحتفظ أوزيلڤو بباقى الوثائق عنده. אנשי ארגון אי"ל,איפה הם היום? הארגון היהודי עדין 

לוחם,שם,עמוד 44 .   
قرب مفرق رام اهلل ـ القدس ىف اجتاه النبى صموئيل. عىل ارتفاع 750م تقريًبا عن سطح البحر.  )4(

) عّراف شكرى: املواقع اجلغرافية ىف فلسطني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط)، بريوت، 2004، ص 3)4(.  
)5( هسيكريكيم )أو سيكرييم(: مجاعة متطرفة برزت ىف فرتة التمرد الكبري الذى قام به هيودا ضد الرومانيني. ويشتق 
مالبسهم  حتت  محله  عىل  اجلامعة  هذه  أبناء  اعتاد   )Sica( بالالتينية،  صغري  خنجر  سيكا،  من  اجلامعة  هذه  اسم 
اغتيال  ذلك  ىف  بام  وسيلة،  أية  استخدام  عن  تستنكف  ال  عنيفة،  كجامعة  السيكاريكيم،  ُعرف  وقد  وجالبيبهم. 
سياسى، لتحقيق أهدافها ـ التى كانت احلفاظ، بأى ثمن، عىل استقالل هيودى إزاء روما... وىف العرص احلديث 
تبنّت تيارات صهيونية متطّرفة األيديولوچية السيكارية...، وأعضاء احلركة الرسية اليهودية ىف السبعينيات، التى 

كانت ُتعد لتفجري املسجد األقىص، أطلقوا عىل أنفسهم اسم »سيكاريكني« .  
)6(  وجدير بالذكر أنه، بعد أعوام من حّل تنظيم »دوڤ«، عاد مرة أخرى وتصّدر التنظيم عناوين الصحف خاصة بعد 
اكتشاف أن أحد تنظيامت احلركة الرسية التى أقامها أڤيشى راڤيڤ ىف األعوام 993)ـ 995) باإلضافة إىل تنظيم 
الواليات  لتحديد  التنظيامت اإلرهابية وفًقا  قائمة  تنظيم »دوڤ« ىف  ُأدخل  »آيل«، يطلق عليه اسم »دوڤ«. وقد 

املتحدة . ) ארגון דב ,שם,עמוד 1(. 
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ƤǩƘƦǩƗ ǨǆǞǩƗ

 (((¬ǨǦǾǶǩƗ ƷƘǆǱƍ¼ ƟƘǕƘǮƩ

: تعريف جبماعات »أنصار اهليكل« أولاً

لقد قامت مجاعات »أنصار اهليكل«، وهى جمموعة من اهليئات الدينية التى تعمل عىل دفع 
فكرة إقامة اهليكل الثالث، وتضع نصب عينيها هدًفا واضًحا، هو هدم أو تفجري املساجد الواقعة 

عىل جبل اهليكل )مسجد قبة الصخرة واملسجد األقىص(، وبناء اهليكل الثالث عىل أنقاضها))).

وقد بدأت هذه الفكرة بالبزوغ ىف هذه األوساط ىف حلظة بدء مفاوضات السالم مع مرص 
ابتداء من عام 977)، ومع خيبة األمل املريرة التى شعرت هبا هذه اجلامعات ىف دولة إرسائيل 

وحكومة بيجن، بدأت تدفع بفكرة معاودة التهويد.
اهليكل: هو اهليكل الذى بناه سليامن، واستمر، استناًدا للمرويات اليهودية، 0)4 أعوام.وقد بنى اهليكل شامل مدينة   (((
داود ىف مكان مقدس متت فيه، وفًقا للمرويات اليهودية القديمة، التضحية بإسحاق.)الشامى، رشاد )أ.د(:موسوعة 
الواقعة خلف احلائط  الصغرية،  املكان هو »اهلضبة  اليهودية، مرجع سابق، ص 66(. وهذا  الدينية  املصطلحات 
الغربى من مدينة القدس القديمة، إهنا جبل مورياه التوراتى الذى ضحى إبراهيم فيه بابنه إسحاق، عىل ما جاء ىف 
سفر التكوين.وهو املوقع الذى بنى فيه هيكل سليامن وهيكل هريودوس.واحلائط الغربى هو اجلدار املحيط بحرم 
املبنى كله.واهلضبة مقدسة عند املسلمني واليهود مًعا. التى سلمت من  الوحيدة  القطعة  هيكل هريودوس، وهو 
فالنبى حممد قد ُأصعد، منها إىل السامء ليلة اإلرساء. وقد ُبنيت قبة الصخرة الرائعة عليها عالمة عىل املوقع املحّدد 
إلرسائه.واملسجد األقىص، القائم عىل اهلضبة أيًضا، هو ثالث احلرمني ىف اإلسالم-بعد حرمى مكة واملدينة.واليهود 
يطلقون عىل هذا املوضع »هر هبيت« »جبل اهليكل«، واملسلمون يسمونه احلرم الرشيف.   )لوستك، إيان :مرجع 

سابق، ص 79 ، )8) .        
)))  وقد رأيت رضورة ختصيص فصل مستقل جلامعات »أنصار اهليكل«؛ نظًرا لكثرة هذه اجلامعات وأمهيتها.
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فقد رأوا رضورة خلق أمر واقع، يمنع تنفيذ معاهدة سالم مع مرص، تنص عىل التخىل عن 
التى حققت برغم كفرها،  الدنيوية  العلامنية  الصهيونية  الدولة  تزال  »أفال  التساؤل،  سيناء.وبرز 
مشيئة اهلل عىل غري وعى منها ـ وفًقا لرؤية احلاخام كوك ـ نقول أتراها ال تزال تقوم هبذه الرسالة 
أو املهمة، وهى تستعد لتوقيع معاهدة سالم مع القاهرة، تنص عىل التخىل عن سيناء، تلك القطعة 
من أرض امليعاد التى وعد اهلل هبا الشعب املختار؟ أفال ينبغى منعها من توقيع تلك املعاهدة بكافة 
الشـرعية إىل  املسـتوطنات غري  إنشاء  ا بكثري من  أكثر دويًّ أمر واقع  ينبـغى خلق  أفال  الوسائل؟ 
هـذا احلـّد أو ذاك ىف الضفـة الغـربية، جيعل السالم مع العرب والتنازالت ىف األراىض مستحيلة 

إىل األبد؟«))).

وقد تبنت اجلامعات واهليئات الدينية املساندة لفكرة إقامة »اهليكل الثالث« نظرية املراحل. 
و»توجد عرش هيئات عىل أقل تقدير تعمل فعليًّا ىف الدائرة األوىل، ىف دفع عمىل لفكرة إقامة اهليكل 
الثالث.وبرغم أن كل هيئة من هذه اهليئات، تعمل ىف نطاق خاص هبا، لكنها ترتبط باأليديولوچية 
العامة ألنصار اهليكل التى تتأسس عىل نظرية املراحل، التى عىل رأسها التعليم، وجتديد خدمات 
اهليكل، والشعائر الدينية، وىف هنايتها إقامة اهليكل مكان مساجد جبل اهليكل.وىف الدائرة الثانية 
رشق  ىف  استيطانية  ومجعيات  اهليكل«،  جبل  بجوار  »املحكمة  مثل  دينية،  هيئات  تضم  جمموعة 
القدس، مثل »عطريت كوهانيم« »تاج الكهنة«، التى يرتّكز نشاطها ىف رشاء املمتلكات املجاورة 
ألسوار جبل اهليكل، ويشيڤوت)مدارس دينية هيودية( متطرفة، مثل يشيڤا »شوڤو بانيم« »عودوا 
»بيشع«  اختصاًرا  يعرف  الذى  غزة  وقطاع  الضفة  مستوطنات  جملس  من  ودوائر  األبناء«،  أهيا 

יש"ע، وحركة »زو أرتسينو« )هذه أرضنا(...«))). 

وحركة »זו ארצנו« »زو أرتسينو« )هذه أرضنا(، هى إحدى احلركات اليمينية حديثة املنشأ 
ُأعلنت ىف ديسمرب 993) حني اجتمع مؤسسوها ىف حى »نڤى عليزا« بمستوطنة جينون شمرون 
الغربية، هبدف »تأسيس حركة تسلك طريق العصيان املدنى ... وقد اعرتف »موشيه  ىف الضفة 
فيجلني«)3)رئيس احلركة بانتامء حركته إىل معسكر اليمني املتطرف، نافًيا أن يكون أعضاؤها من 
ط)،  قرطبة،  دار  مروة،  ترمجة:نصري  الثالث،  الديانات  ىف  املعارصة  األصولية  احلركات  اهلل  يوم  جيل:  كيـپل،    (((

)99)، ص 79):80) .   
)))  באר,יזהר : המטרה – הר הבית: מבט עכשווי על  האיומים על הר הבית  מצד גורמים  קנאים   ומשיחיים, קשב, 

           www.keshev.org.il 3. מרכז להגנת הדמוקרטיה  בישראל ע"ר,עמוד
)3)  موشيه زملان فيجلني: ولد عام )96) ىف حيفا، وهو ابن عائلة صهيونية هاجرت إىل فلسطني مع اهلجرة األوىل 
من روسيا البيضاء. قىض طفولته مع أرسته ىف رحوڤوت، وهـناك تعّلم ىف مدرسة »حتكمونى«، وبعـد ذلك ىف = 
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أتباع احلاخام »مائري كهانا«...وقد عمدت احلركة إىل احتالل أعداد من املنتمني هلا مواقع خالية 
وإعالن تأسيس مستوطنات جديدة فيها، وهو ما يدعمه احلاخام »بنى ألون« أحد منظمى احلركة، 
الذى يدير حلقة دينية ىف مستوطنة »بيت إيل« القريبة من »رام« وترتكز أنشطتها ىف دعم منظامت 

االستيطان املتطرفة، وبالذات »عطريت كوهانيم«))).

ثانياًا: عرض جلماعات »أنصار اهليكل«

1ـ  »שוחרי המקדש« أنصار اهليكل-هيئة عليا تضم غالبية تنظيامت جبل اهليكل برئاسة بروفيسور 

هليل ڤييس. وكانت الفكرة »ضم األصابع املتفرقة ىف قبضة واحدة«، عىل حد تعريف هيودا 

عتسيون. وُيعد احلاخام باروخ كهانا، ابن احلاخام مائري كهانا، زعيم حركة كاخ الذى ُاغتيل، 

أحد النشطاء الرئيسيني ىف حركة أنصار اهليكل.

2 ـ התנועה לכינון המקדש ـ احلركة من أجل إقامة اهليكل ـ برئاسة احلاخام داڤيد ألبويم. تزُعم 

احلركة أهنا تعالج اجلوانب العملية اخلاصة بتجديد طقوس القرابني وطقوس أخرى خاصة 

باملعبد. وتنادى بتجديد الطقوس اخلاصة بالقرابني ىف التو واحلال، وُتعد مالبس الكهنوت، 

وأدوات املعبد...«))).

وقد طالب ألبويم بتوجيه عرش العرش من املحاصيل الزراعية، وهو القدر الذى كان ُيقدم 

للكهنة ىف أيام اهليكل، ويتم حاليًّا تدمريه حتت رعاية احلاخامية الكربى، توجيهه خلدمة مرشوع 

تأسيس »قرية أطفال كهنة« لينشئوا عىل الطهارة منذ ميالدهم، وذلك بعزهلم داخل القرية؛ لكى 

رمادها  واستخدام  واحلرق،  للذبح  احلمراء  البقرة  بإعداد  مستقباًل  الكهنة  األطفال  هؤالء  يقوم 

للتطهري من نجاسة املوتى التى متنع من دخول احلرم القدسى. ويأمل احلاخام ألبويم ىف أن تتوىل 
=يشيڤا »أور عتسيون«. خدم ىف اجليش اإلرسائيىل ىف سالح اهلندسة احلربية.وهو مؤسس حركة »زو أرتسينو«، التى 
عارضت اتفاقيات أوسلو.وقد عمل فيجلني ضد هذه االتفاقيات مع »بنى ألون« خالل األعوام ))99)- 995)). 

وفيجلني رئيس كتلة »מנהיגות יהודית« »منهيجوت هيوديت« ىف الليكود، وقد نافس باسمها عىل رئاسة احلزب. 
))) الدويك، عبد الغفار )د(:أنبياء إرسائيل اجلدد، مرجع سابق، ص 39)، 40). 

))) באר,יזהר : המטרה – הר הבית: שם,עמוד 3 .  
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وزارة األديان اإلرسائيلية تنفيذ هذا املرشوع.ويتبنى املرشوع حاليًّا حركة »إقامة اهليكل«، وبعض 
اليهود احلريديم، وبعض املتدينني القوميني))). 

3 ـ מכון המקדש ـ معهد اهليكل ـ ُأقيم عام 983) ىف احلى اليهودى ىف القدس، عىل يد احلاخام 
يرسائيل آريئيل)))، موشيه نيامن، املقيم ىف מצפה יריחו »متسپيه يرحيو« وميخال بن حورين، 

املقيم ىف نوڤ ىف اجلوالن)3).

وقد استشهد احلاخام يرسائيل آريئيل بأقوال »الرمبام« رابى موشيه بن ميمون، التى تؤّكد 
ا، وأهنا مهمة ملقاة عىل عاتق كل رجل وامرأة؛وذلك استناًدا إىل الوصية  عىل أمهية بناء اهليكل برشيًّ
الواردة ىف التوراة )اخلروج 5)/8(: »فيصنعون ىل مقدًسا«.وقد استنكر ما يقوم به اليهود املتدينون 
من البكاء ىف التاسع من آب، ىف ذكرى هدم اهليكل، بداًل من الرشوع ىف بنائه.وقد طالبهم بالذهاب 
إىل املحاجر، وجلب األحجار والبدء ىف البناء.واستشهد بام فعله رجال اهليكل الثانى، فرغم أهنم 
كانوا »أقلية فقرية، أربعني ألًفا فقط، ومل يكن لدهيم جيش وال ميزانية« Ü عىل حّد قوله ـ لكنهم مل 
يكتفوا بالبكاء عىل اهليكل، »وبداًل من البكاء ىف التاسع من آب، عملوا بقوة، ومحلوا عىل أكتافهم 
األحجار لبناء املذبح، وىف رأس السنة افتتحوا اهليكل وجّددوا الشعائر.وعندما سأهلم هيود بابل 
عن البكاء ىف الشهر اخلامس، أى »التاسع من آب«.غضبوا ودعوهم إىل اهلجرة مثلهم إىل إرسائيل، 

قائلني هلم »نحن هنا نبنى اهليكل، هاجروا أنتم أيًضا إىل القدس...«)4). 

ويعارض احلاخام آريئيل بشدة الرأى القائل بأن اهليكل سُيبنى من نفسه عن طريق معجزة؛ 
القاهرة،  جامعة  الرشقية،  الدراسات  مركز  اإلرسائيىل،  العربى  للرصاع  الدينى  البعد  خليفة)أ.د(:  حممد  حسن،    (((

سلسلة الدراسات الدينية والتارخيية، العدد )8( ، عام 999)، ص34،30.
Ė يرسائيل آريئيل:ولد ىف القدس ىف 30 آب )939)( ملوشيه واستري شتيجليتس اللذين كانا من زعامء حركة التوراة   (((
والعمل ىف الثالثينيات واألربعينيات. درس ىف يشيڤا هيسدير כרם ביבנה  )مدرسة دينية هيودية تضم جمموعة منظمة 
من اجلنود املتدينني لدراسة التوراة ىف نطاق خدمتهم العسكرية(، وىف يشيڤا مركاز هراڤ.خدم ىف اجليش اإلرسائيىل 
باملظّليني، وبعد ذلك ىف اخلدمة ىف االحتياط ـ  ىف الشبيبة الطالئعية املحاربة )الناحال()נער חלוצי לוחם( اخلاصة 
الغربى ىف حرب 967)، وبعد احلرب عمل حاخاًما  الذين وصلوا إىل احلائط  أوائل  املظّليني، وكان من  لواء  ىف 
التعاونية »ساديه يعقوب«.وىف حرب 973)،  القرية  ملجلس غور يزراعيل )مرج بنى عامر( اإلقليمى، وحاخام 
السبعينيات، عمل  منتصف  ياميت ىف شامل سيناء ىف  بلدة  إقامة  الشاملية.ومع  القيادة  خدم كحاخام عسكرى ىف 
حاخاًما للبلدة مع أخيه، احلاخام يعقوب آريئيل، الذى عمل رئيًسا لليشيڤا ىف ياميت( حتى إخالئها عام )98)، ىف 
أعقاب اتفاقية السالم بني إرسائيل ومرص...وبعد إخالء ياميت انتقل احلاخام آريئيل لإلقامة ىف البلدة القديمة ىف 
القدس.وأفصح احلاخام آريئيل أن الرصاع ليس عىل »األعضاء«، أى أجزاء أرض إرسائيل، مثل سيناء، لكن عىل 

القلب-أي- جبل اهليكل، لذلك أقام عام 983) معهد اهليكل.   
)3)  באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 3 .

    http://www.inn.co.il/Article.aspx/6809 .1 4)   מה עשיתי  למען בנין המקדש? עמוד(
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ولذا فقد أقام »معهد اهليكل«، الذى أخذ عىل عاتقه تنفيذ وصية »ويصنعون ىل مقدًسا« بصورة 
عملية.وبدأ االهتامم بإعداد األدوات للهيكل.ومن أجل ذلك استعان بخرباء ىف ختصصات خمتلفة: 
فن العامرة، وعلم النبات، وعلم احليوان، وعلم اآلثار وغريها.وقد نجح املعهد ىف جذب أعداد 

كبرية من اجلامهري الذين يرتددون عليه ملشاهدة معرض آنية الطقوس الدينية وأدوات اهليكل))).

ومن اجلدير بالذكر صلة احلاخام آريئيل القوية بحركة كاخ؛ مما جعله املرشح رقم ) ىف قائمة 
كاخ للكنيست، ىف املعركة االنتخابية للكنيست التاسع 977)، ولكنها مل جتتز نسبة احلسم.كذلك 
كان موشيه نيامن وميخال بن حورين، أيًضا من رجال كاخ سابًقا.وىف الثامنينيات ُقدمت الئحة 
اهتام  ضد يرسائيل آريئيل بسبب حماولة تسلُّل إىل جبل اهليكل من أجل »إثارة شجار وعداء بني 

السكان اليهود والعرب....))).  

املتعصبني، كانوا  املتدينني  اليهود  القبض ىف مارس 983)، عىل بضع عرشات من  تم  فقد 
يعدون العدة القتحام »جبل اهليكل« واالستيالء عليه بقوة السالح، وكان الكثري من هؤالء الشبان 
حيملون لدى اعتقاهلم أسلحة عسكرية إرسائيلية، أى أهنم حصلوا عليها بمعاونة عنارص مسئولة 
وأطلقت  آريئيل«،  »يرسائيل  احلاخام  منزل  ىف  معظمهم  اعتقال  وتم  اإلرسائيىل،  اجليش  داخل 
اهليكل  جبل  »حركة  أو  الرسية«  آريئيل  احلاخام  »حركة  اسم  الصهيونية  اإلعالم  أجهزة  عليهم 
الرسية«)3).وقد كان بني املشاركني جنود وطالب من اليشيڤا ىف القدس وكريات أربع.ويبدو أن 
حنان بورات وموشيه لڤينجر وإليعازر ڤلدمان وغريهم من قادة جوش إيمونيم كانوا عىل علم 

بالعملية، إذ إهنم عرّبوا عن تأييدهم ألهداف تلك اجلامعة، وانتقدوا طريقة تنفيذ العملية«)4).

جوش  املتطرفة:  الدينية  اليهودية  والتنظيامت  احلركات  خيوط  تتشابك  الصورة  وهبذه 
إيمونيم، وكاخ، وجمموعة »معهد اهليكل«، بشأن جبل اهليكل، بل تعدى ذلك التنظيامت اليهودية 
إىل احلصول عىل دعم ماىل من هيئات مسيحية متعصبة: »يتلقى املعهد متوياًل من الدولة... وُيقّر 
פונדמנטליסטים  »גופים  متعصبة  مسيحية  هيئات  من  التربعات  أيًضا  يتلقون  أهنم  فيه  العاملون 

נוצריים)5)«)6).

))) מה עשיתי  למען בנין המקדש? ,שם,עמוד 2:1.
))) באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 3 .

)3)  الدويك، عبد الغفار )د(: مرجع سابق، ص )4). 
)4)  لوستك، إيان:مرجع سابق، ص )8.   

فيه  بام  املقدس  الكتاب  أن  العرشين، تؤكد عىل  القرن  بروتستانتية قامت ىف  العصمة: حركة  املسيحية: مذهب  ىف   (5(
fundamentalism .اإلنجيل معصوم من اخلطأ ىف مجيع القضايا

)6)  באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 3 .
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4 ـ חי וקיים  ـ »حى ڤقيام« »حى وموجود« ـ أقيمت ىف أوائل التسعينيات عىل يد رجل احلركة 
اليهودية هيودا عتسيون ومجاعة من رجال مستوطنة »بت عني« ىف جوش عتسيون. الرسية 

وُيعّرف  إرسائيل«  مملكة  إلعادة  خالص  »حركة  مسيحانية  كحركة  نفسها  احلركة  وُتعّرف 
رجاهلا أنفسهم كرجال ثقافة اهليكل الثالث« ))).

وهيودا عتسيون، كام أرشنا سابًقا، من رجال احلركة الرسية اليهودية، التى ُأقيمت ىف الثامنينيات 
لتفجري قبة الصخرة ىف جبل اهليكل. وله نشاط مجاهريى ىف الرصاع من أجل صالة اليهود ىف جبل 

اهليكل.ُحوكم عرشات املرات بسبب إزعاج رجال الرشطة ))).

التى  الرئيسيني ىف احلركة: »يوئيل لرنر، مؤسس احلركة الرسية »גל« )جل(،  ومن النشطاء 
السبعينيات، وكانت هتدف إىل حتويل إرسائيل إىل دولة رشيعة وتفجري مساجد جبل  عملت ىف 
النقيب  املساجد(،  لتفجري  التخطيط  جرائم  بسبب  مرات  ثالث  السجن  ىف  لرنر  )ُوضع  اهليكل 

)احتياط( موتى كرفل ونعم لڤنت )شقيق عضوة الكنيست ليمور لڤنت(....«)3). 

ا مثل تنظيم: »אל הר המור « Ü إىل جبل امُلر: هيئة  5 ـ وقد أخذت بعض التنظيامت طابًعا فكريًّ
»يتسهار«،  شابريا  إسحاق  احلاخام  »يتسهار«)4).  من  الرئيسيون  أعضاؤها  نظرية،  فكرية، 

احلاخام دودى دودقڤيتس »يتسهار«، واحلاخام يوسى بالى )ابن مناحم فليكس(«)5). 

6 ـ وقد كان للمرأة اليهودية دورها ىف دعم مجاعات »أنصار اهليكل«، وذلك من خالل التنظيم: 
»נשים למען בית המקדש«: نساء من أجل اهليكل ـ برئاسة ميخال أڤيعيزر، رّبة منزل وعقيلة 
حاخام، تسكن ىف ضاحية كريات شموئيل ىف الضواحى. يعمل التنظيم عىل مجع املصوغات 
الذهبية واألحجار الكريمة من النساء من أجل إقامة اهليكل.ويتم إيداع املصوغات الذهبية 

واألحجار الثمينة التى تم مجعها حتت احلراسة ىف خزانة معبد اهليكل«)6).

7- والواقع أن بعض هذه التنظيامت تتلقى الدعم املاىل من طوائف مسيحية متعصبة ىف الواليات 
املتحدة، وىف بعض البالد اإلسالمية، وأبرز هذه التنظيامت: 

)))  באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 3 . 
   http://www.nrg.co.il/online/11/ART1/483/506.html   / שליפות עם יהודה עציון   (((

)3)  באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 4:3. 
)4)  يشوڤ طائفى دينى توراتى ىف شومرون »الضفة الغربية«، أقيم عام 983).

)5)  באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 4.  
)6)  באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 4. 
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خارج  تعمل  هيئة  سلومون)))؛  جرشون  برئاسة  اهليكل-  جبل  أمناء  הבית«-  הר  »נאמני 
التنظيم الفوقى )الذى يضم منظامت أو تنظيامت هلا أهداف مشاهبة للتنسيق بينها(.وجيمع سلومون 
تربعات من طوائف مسيحية متعصبة ىف الواليات املتحدة األمريكية، التى ترى ىف حرب يأجوج 
ومأجوج))) وىف إقامة اهليكل مرحلة الهوتية رضورية قبل عودة يسوع )املسيح(«)3).وذلك يتسق 
مع رؤية رؤساء احلركة الرسية اليهودية: »فرؤساء احلركة الرسية اعتربوا أن تفجري ذلك الرجس 
)مسجد الصخرة واملسجد األقىص( سيقود مئات ماليني املسلمني إىل اجلهاد، األمر الذى سيشعل 
اإلنسانية كلها ىف مواجهة أخرية.كانوا يرون ىف هذه املواجهة حرب »ياجوج« ضد »ماجوج« مع 
يمكن  هذا  انتظاره،  طال  الذى  النار  امتحان  هناية  ىف  إرسائيل  وانتصار  الكونية.  متضمناهتا  كل 
إىل  مؤخًرا  انضم  قد  أنه،  باهتامم  سلومون  »أعلن  وقد  املسيح«)4).  ظهور  أمام  الطريق  يمهد  أن 
املجموع حواىل  أفريقيا،  بام ىف ذلك بالد إسالمية ودول  العامل،  أنحاء  حركته مسيحيون من كل 
عرشة آالف شخص.ىف إرسائيل، مسّجل عىل حد قوله ـ كأعضاء ىف احلركة ـ ما يزيد عىل عرشة 

آالف شخص«)5). 

وترتبط هذه اهليئة بحركة »كاخ«، وال يمكننا إغفال حقيقة أن جرشون سلومون، رئيسها، 
زعيم  كهانا،  مائري  احلاخام  أقامها  التى  األمريكية،  اليهودية  الدفاع  رابطة  ىف  ناشًطا  عضًوا  كان 
»جبل  ملدرسة  ا  تنفيذيًّ مديًرا  ويعمل  األمريكية،  اليهودية  الدفاع  رابطة  ىف  ناشًطا  عضًوا  كان   : سلومون  جرشون   (((
اهليكل« واكُتشف لديه خمزون هائل من األسلحة واملتفجرات واخلرائط التى عكست تدبرًيا إجراميًّا لنسف املنطقة، 
وقتل سكان األراىض املحتلة الفلسطينيني، وقد انضم سلومون وهو صبى إىل منظمة اإلرجون اإلرهابية، وىف مطلع 
الستينيات انضم إىل حزب حريوت اليمينى، وباسمه انتخب ىف جملس بلدية القدس قبل أن ينضم إىل كتلة جيئوال 
الغفار)د(:  القدس«.)الدويك، عبد  املتطرف ولريأس فرعه ىف  كوهني، ويشرتك معها ىف تأسيس حزب »هتحيا« 

املرجع السابق، ص 37)). 
ىف رؤية »آخرة األيام«، يصف النبى حزقيال )األسفار 38، 39( حرب الرب ضد يأجوج ىف  يأجوج ومأجوج:    (((
أرض املاجوج، فبعد أن جيمع اليهود من بالد شتاهتم ويستقرون هنائيًّا ىف أرض يأجوج مع شعوب كثرية من الشامل، 
الرب  بكلمة  ويعاقبه  يأجوج،  بنفسه ىف حرب ضد  الرب  فيخرج  الغنائم.  وهيجم عىل »مملكة إرسائيل« ويسلب 
والدم واملطر الغزير وبحجارة من سجيل فيتعاظم اسم الرب ويتقدس عىل مرأى من »األغيار« )اجلوييم(.وستكون 
حرب يأجوج ومأجوج هى احلرب األخرية، وهى تسبق »أيام املسيح«. وتقول أساطري متأخرة: إنه سيكون للمسيح 
أيًضا دور فعال ىف هذه احلرب؛ حيث سيهجم ياجوج وماجوج وجنودهم عىل القدس ثم هيزمهم املسيح. )الشامى، 

رشاد )أ.د(: موسوعة املصطلحات الدينية اليهودية، املرجع السابق، ص)8).  
)3)  באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 4. 

)4)  كيپـل، جيل: يوم اهلل، املرجع السابق، ص 79). 
)5)  באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 5:4.
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حركة »كاخ« : »ترتبط هذه العصابات )عصابات أمناء اهليكل( بحركة كاخ الفاشية، وتعمل علنًا 
من أجل هدم قبة الصخرة، ومن أجل إعادة بناء هيكل سليامن ىف املوقع ذاته، وهى واحدة من 
املنظامت اإلرهابية التى اجتهت إىل ترويع اآلمنني من السكان العرب، وممارسة العديد من أشكال 
أراضيهم  مواقعهم ىف  النزوح، وترك  الفلسطينيني عىل  العرب  إكراه  اإلرهاب واالعتداء هبدف 
التى ورثوها بحجة أهنا جزء من »أرض إرسائيل الكاملة« التوراتية... وبالرغم من اعتقال عدد 
من نشطاء احلركة بسبب نشاطاهتم اإلرهابية ضد الفلسطينيني وأصحاب األراىض األصليني، فإن 

حكومة إسحاق شامري السابقة أفرجت عنهم ىف إطار عفو صّدقت عليه«))).

وقد أفصح جرشون سلومون عن هذا الفكر العنرصى املتطرف، وذلك ىف االجتامع السنوى 
السابع ألمناء اهليكل ىف 5)/سبتمرب/998)، والذى ُأقيم ىف مبانى األمة غرب القدس، وحرضه 
نخبة من زعامء إرسائيل البارزين، واشرتك فيه ما يزيد عن ألف هيودى متطّرف، فقد افتتح جرشون 

سلومون رئيس التنظيم املتطّرف والعنرصى »حى ڤقيام«))) االجتامع بكلمة ألقاها، وقال فيها:  

وجه  عىل  هيودى  لكل  لكن  القاعة،  هذه  ىف  املوجود  اجلمهور  إىل  فقط  ليس  أتوّجه  »إننى   
األرض، ألهنم مجيًعا يشّكلون الشعب املختار، سواء أكانوا هنا ىف األرض املوعودة، أم خارجها. 
واجبنا هو طرد »اجلوييم« الغرباء من القدس ...«. وطالبهم سلومون قائاًل: »اصعدوا إىل جبل 
نواقيس  أو  املؤّذن  نداءات  نرغب ىف سامع  القيامة.ال  وكنيسة  األقىص  املسجد  واهدموا  اهليكل، 
بالنفس  بالتضحية  اجليل  هذا  هيود  سلومون  طالب  اليهود«.كام  أرض  ىف  هيودية  غري  لصلوات 
واألموال »من أجل »حترير أرض املقدس« وتطهريها من القذارة والدنس«، عىل حد قوله، قبل 
بناء اهليكل، حيث تقام الصلوات اليهودية فقط. »وإذا أراد »اجلوييم« الغرباء عبادة الرب فليفعلوا 

ذلك خارج األرض املوعودة ـ األرض التى وعد هبا الرب اليهود فحسب«)3).

ا عىل ما قاله جرشون سلومون، أقسم حواىل ألف شاب هيودى ممن حرضوا االجتامع  وردًّ
العبادة  القيامة ىف القدس، وكذلك دور  عىل العمل بقوة من أجل هدم املسجد األقىص وكنيسة 
غري اليهودية ىف »الوطن القومى لليهود«، عىل حّد قوهلم.وأرسل رئيس وزراء إرسائيل ىف ذلك 

)))  الدويك، عبد الغفار)د(: أنبياء إرسائيل اجلدد، املرجع السابق، ص 37). 
)))  وقد رأس التنظيم بعد هيودا عتسيون، مؤسس التنظيم.  

)3) לארי,רידה מוחמד: »הצילו את המסגד!,תרגום מאנגלית: אהרון חלמיש,נקודה, גיליון מס 219 ,נובמבר 1998,עמוד 10.   
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نؤيد  فيها: »نحن  أمام اجلمهور، وورد  قرأها  الذى  برسالة إىل سلومون،  نتنياهو  بنيامني  الوقت 
دعوتكم لبناء البيت القومى ىف األرض املوعودة من جديد، لكن ىف ضوء الظروف الدولية، يوىص 
بعدم اإلرساع ىف تنفيذ أهدافنا اليهودية العظيمة، لكيال يعلن العامل احلرب علينا. أقرتح أن نبدأ 
باملقدسات اإلسالمية ونرتك تلك اخلاصة باملسيحية لوقت أبعد.إذا رّكزنا عىل املسجد األقىص، 
يمكننا أن ندعى وجوده فوق جبل اهليكل، وعداء املسلمني الظاهر لدولة إرسائيل سُيربر موقفنا 
إذا خرجنا ىف حرب معهم داخل البيت القومى لليهود. أما إذا واصلنا هبدم كنيسة القيامة، ودور 
العبادة املسيحية حاليًّا، فسيؤدى ذلك األمر إىل أن يصبح العامل كله ضدنا«. ورّصح سلومون أن 
حلركة »حى ڤقيام« برنامج عمل خيتلف متاًما عن ذلك اخلاص باحلكومة، التى تأخذ ىف احلُسبان 

الظروف العاملية، وتعمل بموجب اعتبارات سياسية ))).

ويعكس تأييد نتنياهو لفكر هذه احلركة مدى ارتباط فكر زعامء حزب الليكود باليمني الدينى 
املتطّرف، وذلك رغم ما أظهره نتنياهو من حتفُّظ عىل فكرة املساس بدور العبادة املسيحية ىف الوقت 

الراهن، والذى ال يعكس رفًضا لألمر بقدر ما يعكس خوًفا من رّد الفعل العاملي))).

8- »לכתחילה« »خلتحياله«ـ  »من البداية«ـ  برئاسة موشيه فيجلني.احتل الرصاع عىل جبل اهليكل 
وإقامة اهليكل، الصدارة ىف مباحثات دوائر »خلتحياله«.وهتدف هذه الدوائر إىل إقامة اهليكل 
ا، بام يتوافق ووصية »فيصنعون ىل مقدًسا«، التى ال تتعّلق بمجىء املسيح«)3).و»موشيه  برشيًّ
فيجلني« هو رئيس حركة »زو أرتسينو»)هذه أرضنا(، »الذى دعا إىل العصيان املدنى مهدًدا 
احلكومة وحمرًضا املستوطنني عىل االنضامم إىل حركات املعارضة ىف مواجهة أية اتفاقية بني 

احلكومة اإلرسائيلية والطرف الفلسطيني«)4).

9- وهتدف بعض التنظيامت إىل وقف التحريم الدينى الذى يمنع صعود اجلبل: »בית הדין שליד 
جبل  بجوار  »املحكمة  باسم  املعروفة  اهليئة  ىف  اهليكل«:  جبل  بجوار  »املحكمة  הבית«:  הר 

)))  לארי,רידה מוחמד: »הצילו את המסגד!,שם,עמוד 11:10.
الذى صدر  األمر  أن  مائري كهانا، زعيم حركة كاخ،  العاملى، رأى احلاخام  الفعل  وىف ضوء فكرة اخلوف من رد   (((
للجنود اإلرسائيليني ىف حرب 967)، بعدم قصف مدينة القدس القديمة خشية إحلاق الرضر باألماكن املقدسة 
للمسيحيني واملسلمني، كان خوًفا من رد الفعل العاملى.)كهانا، مائري:شوكة ىف عيونكم، مرجع سابق، ص)))). 

)3)  באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 4.  
)4)  الدويك، عبد الغفار)د(: املرجع السابق، ص 39).  
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ويرسائيل  كهانا  ونحامن  ليئور،  دوڤ  بينهم،  من  اهليكل،  أنصار  حاخامات  جيلس  اهليكل« 
آريئيل.يدور احلديث عن مؤسسة بديلة، موقفها الدينى جتاه صعود اليهود إىل جبل اهليكل 
خيتلف عن موقف غالبية احلاخامات املعروفني من خالل التيارات املختلفة))). هيُدف أنصار 
يمنع صعود  الذى  الدينى  التحريم  إىل سحق  »املحكمة«  فتاوى تصدرها  اهليكل من خالل 

اجلبل...«))).  

وإىل جانب هذه التنظيامت تعمل مجعيات هتتم بتوطني األفراد وهي:

برشاء  تقوم  التى  اجلمعيات  كل  وتضم  توّحد  مجعية  هى  القدس:  هيئة  ירושלים«  »פורום 
»عطريت  »إلعاد«،  أوروت«،  »بيت  اجلمعيات،  هذه  ومن  القدس.  ىف  القديمة  البلدة  ىف  منازل 
وتركيز  اجلمعيات  كل  نشاطات  تركيز  هى  التوحيد  من  والفكرة  ليوشنا«.  »عطارا  كوهانيم«، 
من  القدس،  ىف  أراىض  رشاء  ىف  اجلمعيات  هذه  نشاط  املشرتكة.ويرتّكز   املوضوعات  ىف  اجلهد 
خالل التأكيد عىل قرهبا من أسوار جبل اهليكل. وكثري من النشطاء ىف اجلمعيات التى هتتم بتوطني 

األفراد، هم نشطاء أيًضا ىف تنظيامت جبل اهليكل«)3). 

»עטרה  ولكن هذه اجلمعيات تتفاوت ىف درجة نشاطها وقوة تأثريها؛ فإذا نظرنا إىل مجعية 
احلاخام  هو  الروحى  أبوها  راقدة،  »مجعية  أهنا  نجد  ـ  التليد(  )املجد  ليوشنا«  »عطارا  ליושנה« 

أڤيجدور نڤتسال، حاخام احلى اليهودي«.ىف حني تقوم مجعية »עטרת כוהנים« »عطريت كوهانيم« 
)تاج الكهنة( بدور كبري ىف تعليم طقوس اهليكل والقرابني: »عطريت كوهانيم: ُأقيمت ىف 978) 
يشيڤا هجوالن. مرتان ىف  بواسطة رجال  والقرابني  الالويني(  الكهنة )سفر  لتعليم سفر  كيشيڤا 
العام، ىف الفصح وىف املظال جُترى عطريت كوهانيم، بالتعاون مع وزارة الشئون الدينية وهيئات 
أخرى اجتامعات لبحث رشائع القدس واهليكل... وقد أّكد شلومو أڤينري، الذى يشغل منصب 
والذهنى  والوجدانى  النفسى،  كاالستعداد  اهليكل  دراسة  قوانني  عىل  كوهانيم  عطريت  حاخام 
ُأقيمت  אורות« »بيت أوروت«: فقد  »בית  اهليكل وليس كأمر عمىل فحسب«.أما مجعية  إلقامة 
يرى غالبية احلاخامات »أن الرشيعة اليهودية )اهلاالخاه( حتظر عىل اليهود دخول باحة اهليكل طاملا مل يظهر املسيح   (((
املنتظر.وعىل هذا فإهنم مل يكونوا يشعرون بأية رضورة ملحة بإزالة املساجد املبنية عليها«.) كيپـل، جيل: يوم اهلل، 

مرجع سابق، ص 79)) . 
)))  באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 6.   
)3)  באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 6.   
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عىل يدى »بنى ألون«، الذى ظل الشخصية املوجهة أيًضا بعد انتخابه كعضو كنيست. وحاخام 
»بيت أوروت« هو احلاخام احلانان بن نون، أخو يوئيل بن نون«))). ويوئيل بن نون من زعامء 
أرتسينو»)هذه أرضنا(،  ألون« أحد منظمى حركة »زو  »بنى  البارزين.واحلاخام  إيمونيم  جوش 
»الذى يدير حلقة دينية ىف مستوطنة »بيت إيل« القريبة من »رام« وترتكز أنشطتها ىف دعم منظامت 
التى  اجلمعية  قبل.وهناك  من  أرشنا  كام  كوهانيم«)))،  »عطريت  وبالذات  املتطرفة  االستيطان 
حّررت نفسها من التقيُّد بفتاوى احلاخام، وهى مجعية »אלעד« »ألعاد«- »تعمل ىف مدينة داود- 
ويتوىل رئاستها داڤيد بارى.ويعمل بجانبهم احلاخام تاڤ، لكن روح االستقاللية غمرهتم فرأوا 

أنفسهم مستقلني ذاتيًّا وأحراًرا من فتاوى احلاخام«)3).

والواقع أن أخطر هذه اجلمعيات، هى تلك التى متزج بني التعصب الدينى، والتطرف القومى، 
واخللفية اإلجرامية، وهى يشيڤا »שובו בנים« »شوڤو بانيم« )عودوا أهيا األبناء(: »نرشت »קשב« 
»كيشڤ« »مركز محاية الديمقراطية ىف إرسائيل« ىف ديسمرب 999) حتقيًقا خاًصا عن يشيڤا »شوڤو 
خطرية  متطرفة  صورة  ارتسمت  التحقيق  القدس.من  ىف  اإلسالمى  احلى  ىف  تسكن  التى  بانيم« 
تتشّكل من בעלי בתשובה)4) تائبني، جزء منهم ذو خلفية إجرامية وجزء متخّرج من اجليش ذو 
قدرة تكتيكية. وجيئ غالبية طالب اليشيڤا من أحياء تعانى شظف العيش، ومن جتمعات تعانى من 
البطالة. يوجد ىف اليشيڤا العديد من األشخاص الفوضويني الذين ال يرهبون  القانون أو احلكومة. 
ورئيس اليشيڤا، احلاخام إليعازر برلند، هو شخصية متطرفة )كاريزمية(، تؤثر عىل رجال اليشيڤا. 
ف القومى، واخللفية اإلجرامية  وتتمّثل خطورة هذه اجلامعة ىف املزج بني التعصب الدينى، والتطرُّ
من  والفكرى  األمتار(  )عرشات  اجلغراىف  قرهبم  جعلهم  وقد  عال.  مسيحانى  بضغط  والشعور 

جبل اهليكل، من اجلامعات النشطة فيام يتعّلق بجبل اهليكل«)5).

لقد تعّددت اهليئات والتنظيامت التى تعمل عىل إقامة اهليكل. وقد اهتمت هذه التنظيامت كالًّ 
من الدولة واحلاخامية الرئيسية بالتقصري، والتخىل عن جبل اهليكل. ويرى احلاخام داڤيد ألبويم، 

)))  באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 6 .  
)))  الدويك، عبد الغفار)د(: املرجع السابق، ص 40). 

)3)  באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 6 .  
)4)  בעלי בתשובה = חוזרי בתשובה – חזרה בתשובה : هى عملية روحانية واجتامعية فيها ُيغري الفرد عقائده وأنامط 

ا، وتتعّلق بكل عملية إصالح داخىل لإلنسان.        حياته ويصري أكثر تدينًا. وداللة املصطلح واسعة جدًّ
)5) באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 6 .  
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رئيس احلركة من أجل إقامة اهليكل، أن الشعب اليهودى قد ختىل عن قدس األقداس معتمًدا عىل 
Ü وكالمها ىف نظر احلاخام ألبويم من اخلونة.ولو مل تكن لنا دولة ـ عىل  الدولة وعىل احلاخامية 
حد قوله، الحتد هيود العامل حفاًظا عىل قدس األقداس. ويتهم احلاخام ألبويم علامء اآلثار بأهنم 
اهليكل))). تتخىل عن جبل  بأهنا ختلت والزالت  الرئيسية  احلاخامية  يتهم  كام  للعدو،  مأجورين 

ولذلك فقد رأت هذه التنظيامت رضورة اختاذ خطوات عملية إلقامة اهليكل.   

ثالثاًا: اخلطوات العملية إلقامة اهليكل 
1- حتديث السنهدرين)))

الرشيعة  )حمكمة  السنهدرين  حتديث  تستلزم  الثالث«  »اهليكل  إقامة  أن  اهليكل  أنصار  يرى 
الديمقراطية ىف إرسائيل«، فقد جّدد أنصار  لتقرير صدر عن كيشڤ »مركز محاية  العليا(.ووفًقا 
عدد  يبلغ  ترشيعية،  هيئة  عن  عبارة  وهو  ـ  األصغر  السنهدرين  ورسية  هدوء  ىف  مؤخًرا  اهليكل 

أعضائها ثالثة وعرشين عضًوا، وقد توقفت عن العمل ىف القرن اخلامس امليالدى. 

وقد اختذ هذه املبادرة لتجديد عمل »السنهدرين األصغر«، حواىل ثالثني رجاًل، من بينهم 
زعامء مجاعات أنصار اهليكل، مثل بروفيسور هليل ڤيس، وهيودا عتسيون، وموشيه فيجلني ويوئيل 
لرنر.وتنعقد اهليئة اجلديدة التى ُتدعى »سنهدرين« بشكل دورى، ىف منزل ُمرّمم ىف شارع ملجأ 

األيتام)3)، ىف احلى اليهودى، استؤجرهلذا الغرض، بالقرب من معهد اهليكل)4). 

واهلدف من جتديد مؤسسة السنهدرين، عىل حد قول هيودا عتسيون، أن يتوىل رئاسته باستمرار 
كبار  إلياهو، وجملس  احلاخام عوڤديا يوسف، واحلاخام شابريا واحلاخام  مثل  كبار،  حاخامات 

)))  באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 7  .
كلمة سنهدرين ترجع إىل اليونانية סינדריון  أى  »جملس الشيوخ«.وكان املؤسسة الدينية، والقضائية والسياسية العليا   (((
لليهود ىف »أرض إرسائيل« من أيام احلشمونائيم وحتى توقفه عن العمل. وهناك السنهدرين األصغر ويتكون من 
ثالثة وعرشين عضًوا، والسنهدرين األكرب ويتألف من واحد وسبعني عضًوا.ويشكالن مًعا السنهدرين األصغر 
واألكرب، املحكمة املختصة ببحث قانون العقوبات وفًقا للتوراة.وىف أيام اهليكل الثانى  استقر السنهدرين ىف »ليشكت 
באר,יזהר : המטט  هجازيت« غرفة السنهدرين ىف اهليكل.وانتقل بعد خراب اهليكل إىل يڤنه وتقلصت صالحياته.)

רה – הר הבית:שם,עמוד 7(.  
)3)  7) شارع »مشجاڤ لداخ« ىف احلى اليهودى.
)4)  באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 7.
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علامء التوراة ـ وتكون مهمتهم الفصل ىف القضايا احليوية.»جيب إقامة السنهدرين من جديد ألن 
العدو«،  لصالح  االقتصادية  واملوارد  واملياه،  الشعب،  أراىض  وتتخىل عن  الدولة ختون رسالتها 

يقول عتسيون))). 

كتبه  السنهدرين، وذلك ىف مقال  لتجديد مؤسسة  النظرية  الدوافع  وقد عرض هليل ڤيس 
ىف »خلتحيال« )عدد رقم 76(، حتت عنوان: »السنهدرين اآلن«، وفيه أوضح احلاجة إىل مؤسسة 
قومية ـ قضائية ـ توراتية عليا تصدر حكمها دون خوف ىف أى أمر عام أو خاص. وقد رأى هليل 

ڤيس ىف مؤسسة السنهدرين البديل الدينى للزعامة العلامنية للدولة))). 

وقد سبق أن نادى احلاخام أڤراهام إسحاق هكوهني كوك عام 898)م بتحديث مؤسسة 
السنهدرين ىف إرسائيل، وذلك ىف كتيب حتدث فيه عن الصهيونية والدين، والعالقة بني اإلحياء 
بتحديث  املؤّلف  الذى وجهه كوك ىف صدارة  النداء  التوراة.وقد غاب هذا  ُحكم  القومى وبني 
السنهدرين عن أعني هؤالء الذين حاربوا من أجل هذه الفكرة بعد قيام الدولة.وقد دعا كوك إىل 
إعادة السنهدرين إىل وضعه الطبيعى ـ السلطة العليا ىف عامل التوراة الشفهية ـ ووضع ذلك ىف بؤرة 
آماله إلحياء دينى شامل.وقد رأى كوك ىف العدل، األساس الذى جيب أن تقوم عليه حياة الشعب 
ىف األرض، ولذلك رأى رضورة إنشاء مركز دينى، وىف البداية سنهدرين كبري منه تصدر الرشيعة 

واألحكام إىل كل إرسائيل)3). 

2- البحث عن بقرة محراء

ا  تتمثل أمهية العثور عىل بقرة محراء، ىف معتقد مجاعات »أنصار اهليكل«، ىف كوهنا رشًطا رضوريًّ
لبناء اهليكل، حيث إنه »ال يمكن بناء اهليكل، والقائمون عىل بنائه ىف حالة نجاسة بسبب مالمسة 
املوتى حيث إن نجاسة املوتى متنع استئناف 95% من األنشطة التى كانت جترى ىف اهليكل القديم.

ومن هذه األنشطة تقديم القرابني ودخول احلرم القدسى. وكانت العادة قدياًم أن من تنجس من 
اليوم  املوتى.وىف  لنجاسة  يتعرض  أو  أخرى،  مرة  ميًتا  فيها  يلمس  ال  أيام  ثالثة  يعتكف  املوتى، 
الثالث يذرون عليه رماد البقرة احلمراء. وىف اليوم السابع يغطس ىف محام رشعى ويصبح طاهًرا 

مع هناية اليوم السابع«)4).
)))  באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 7.

)))  באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 8:7. 
)3)  רביצקי,אביעזר: הקץ המגולה ומדינת היהודים,ספרית אפקים,הוצאת עם עובד,1993,עמוד 121, 124,125. 

حسن، حممد خليفة)د(: البعد الدينى للرصاع العربى اإلرسائيىل، مرجع سابق، ص )3.  (4(
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ويعد عدم العثور عىل بقرة محراء ُيستخدم رمادها ىف التطُهر من نجاسة املوتى هو السبب ىف 
حتريم احلاخامات دخول اليهود إىل منطقة جبل اهليكل، »فهم خيافون أن يطأ اليهود عن غري قصد 
منطقة تعرف بـ » قدس األقداس«، وهى حرم داخىل ال يسمح بدخوله إال لكبري الكهنة بعد أن 

يكون قد قام بطقوس التطهري«))). 

وُيستدل من الرتاث الدينى اليهودى عىل أنه قد تم العثور عىل تسع بقرات محراوات من أيام 
موسى حتى »خراب اهليكل«. واحدة أعدها موسى، وكفى رمادها حتى بعد سبى بابل، وأعد 
الثانية عزرا الكاتب، وأعد الباقيات كبار الكهنة الذين عارصوا فرتة »اهليكل«. وقد كتب احلاخام 
موشيه بن ميمون أن البقرة العارشة سُيعدها امللك املسيح، لكن أنصار اهليكل مل يمكنهم االنتظار 
وبدءوا ىف بحث مكثف عن بقرة محراء، التى وفًقا للرشيعة »اهلاالخا« جيب أن تكون بقرة محراء، 
الطهارة. ىف  لالستخدام  صاحلة  غري  خمتلف جتعلها  بلون  شعريات  عدة  وجمرد  أعوام،  ثالثة  ابنة 

كذلك جيب أن تكون قروهنا وأنفها باللون األمحر، وحمظور أن يكون هبا عيب))). 

ىف  الوارد  احلمراء،  بالبقرة  اخلاص  التوراتى  النص  توظيف  تم  قد  أنه  بالذكر،  وجدير 
ف الساعية إىل تدمري املسجد األقىص وبناء ما  سفر)العدد 9)/):9(، بشكل يدعم سياسة التطرُّ
يسمى باهليكل الثالث مكانه.وذلك بتغيري وظيفتها وهى الذبح من أجل التكفري عن الذنب إىل 

الذبح من أجل إعادة بناء اهليكل. وىف ذلك استغالل للدين وتالعب بالنص التورايت)3).   

وقد جرت حماولة لرتبية بقرة محراء ىف »كفار حسيديم« بالقرب من القدس. ففى أوائل مارس 
997) تناهى إىل األسامع ميالد بقرة محراء عن طريق إخصاب اصطناعى بني منّى ثور أمريكانى 
ذيلها.ومل  ىف  األبيض  باللون  شعرتني  عىل  ُعثر  أشهر  عدة  بعد  لكن  إرسائيلية.  بقرة  ورحم  أمحر 
تتوقف املحاولة عند هذا احلد، فقد ُأجريت حماولة فاشلة لرتبية بقرة محراء ىف مزرعة املاشية اخلاصة 
بدانى جرينربج، الذى سافر إىل السويد وأحرض من هناك أجنّة جمّمدة ملثل هذه البقرات.وقد نجح 

جرينربج ىف مجع األموال هلذا املرشوع، لكن املرشوع فشل ومل تولد بقرة محراء صاحلة)4).

وقد أخرب بروفيسور هيودا  ڤلر، من معهد »וולקני« »ڤولكاين«، وهو متخّصص ىف أجناس 
)))  كوك، جوناثان: الدم والدين، نقله إىل العربية د.حممد زهري السمهورى، العبيكان، ط)، 007)، ص)36. 

באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 9 .  (((
حسن، حممد خليفة)د(: البعد الدينى للرصاع العربى اإلرسائيىل، مرجع سابق، ص 30، 40.   (3(

)4)  באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 9 . 
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احليوانات وبخاصة البقرات، »كيشڤ« »مركز محاية الديمقراطية ىف إرسائيل«، أنه جيئ إليه حريديم 
يبحثون عن وسيلة لرتبية بقرات محراء ويطلبون منه املساعدة.وقد رأى أن اجلهاز الزراعى اخلاص 
برتبية البقرات قد أنفق أموااًل عامة ىف حماولة تربية بقرة محراء، بدعوة خرباء من اخلارج، وإحضار 

أجنّة جمّمدة، لكن حتى اليوم باءت كل املحاوالت بفشل ذريع))).   

3 - إعداد كهنة أطفال

البقرة  ظهور  وانتظار  أواًل،  أطفال  كهنة  إعداد  عىل  العمل  جيب  أنه  اهليكل«  »أنصار  يرى 
احلمراء ثانيًّا خشية أن تدنس البقرة خالل فرتة إعداد الكهنة األطفال، وهى فرتة ثالثة عرش عاًما، 
رشقى  الواقعة  الدينية  املستوطنات  إحدى  سكان  قام  وقد  املدة.  هذه  خالل  البقرة  متوت  أن  أو 
القدس بتأسيس قرية أطفال كهنة لينشئوا عىل الطهارة منذ ميالدهم وذلك بعزهلم داخل القرية 
رمادها  واستخدام  واحلرق  للذبح  احلمراء  البقرة  بإعداد  مستقباًل  األطفال  هؤالء  يقوم  لكى 
للتطهري من نجاسة املوتى.عىل أن يتم إسكان األطفال ىف مكان مرتفع عن األرض يسمح بمرور 
اهلواء أسفله، ولن يسمح هلؤالء األطفال بمغادرة هذا املكان حتى سن الثالثة عرشة، أو ربام حتى 

اكتشاف أو ظهور بقرة محراء جديدة))).

وحيتاج تنفيذ املخطط إىل جمموعة من نحو عرشة أطفال.وهناك رشوط معينة للطفل الكاهن 
إذ جيب أن يكون خالًيا من العيوب.وهناك سبعون نوًعا من العيوب التى جتعل الطفل ال يصلح 
كاهنًا.ولن يسمح بزيارة هؤالء األطفال إال ملن تم تغطيسه ىف محام رشعى، والطعام الذى يأتون به 
للطفل جيب أن يكون ىف أوان خاصة، كام أنه ليس مسموًحا بارتداء ثياب أو االحتفاظ بأشياء ألن 
األدوات تتنجس من املوتى، وستكون هناك ثياب خاصة لزوار األطفال الكهنة ىف قريتهم، وهى 
ثياب مل ينته صنعها، وهو رشط عدم اعتبارها أداة، كام أن أى جهاز لدى الطفل جيب أن يكون به 
عيب معني لكى يعترب أداة غري مكتملة. وفيام يتعلق بتمويل هذا املرشوع يطالب احلاخام ألبويم، 
كام أرشنا من قبل، توجيه عرش العرش من املحاصيل الزراعية خلدمة هذا املرشوع.ويأمل أن تتوىل 

وزارة األديان اإلرسائيلية تنفيذ هذا املرشوع )3).

وال خيفى علينا أن وراء إثارة الشعور الدينى بني مجاهري اليهود جتاه »اهليكل« وإعادة بنائه عىل 
أنقاض »املسجد األقىص«، تكمن الرغبة ىف »هتويد القدس« ودعم الوجود االستيطانى فيها.

באר,יזהר : המטרה – הר הבית:שם,עמוד 9 .   (((
)))  حسن، حممد خليفة)د(: البعد الدينى للرصاع العربى اإلرسائيىل، مرجع سابق، ص 34:30.
)3)  حسن، حممد خليفة)د(: البعد الدينى للرصاع العربى اإلرسائيىل، مرجع سابق، ص )34،3.
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وذلك رغم أن إرسائيل قد وعدت بعد احتالهلا القدس الرشقية ىف حرب 967) وضمها 
الدين  بيد سلطة رجال  املساجد  السيطرة عىل  ترتك  بأن  القديمة  املدينة  ذلك  بام ىف  إليها الحًقا، 
أن  السنني. غري  املقدسة اإلسالمية خالل مئات  املسلمني »عرب وقف دينى أرشف عىل األماكن 
بلدهم  ملكية  حق  بتأكيد  متزايدة  بشدة  الالحقة  الثالثة  العقود  عرب  قاموا  اإلرسائيليني،  الزعامء 
مبنى عىل  املقدس  أن احلرم  التى مفادها  الفرضية  السيادة عىل  ادعائهم  املوقع، مستندين ىف  هلذا 
تلة صغرية، كانت فيام مىض مكان املعبدين األول والثانى، اللذين بنامها سليامن وهريودوس عىل 
احلائط  باسم  يعرف  جدار  سوى  يبق  ومل  سنة،   (000 قبل  األول  املعبد  تدمري  تم  وقد  التواىل. 
الغربى، لكن جبل املعبد ـ كام هو معروف لدى اليهود ـ أصبح املركز الرمزى الرئيسى الهتامم 
السياسيني اإلرسائيليني الذين يقاتلون الفلسطينيني من أجل السيطرة عىل القدس. فهم يطالبون 
بأن يعطى اليهود حق الوصول إىل ساحة احلرم الرشيف خمالفني بذلك قروًنا من القرارات الصادرة 
عن احلاخامات بأنه حمظور عىل اليهود بموجب اهلاالخا )القانون الديني( أن خيطوا ىف أى مكان 

عىل اجلبل«))). 

وتكمن خطورة األمر، فيام تتخذه السلطات اإلرسائيلية من إجراءات هتدف من خالهلا إىل 
تنفيذ خمطط مجاعات »أنصار اهليكل« ذاته، بتهويد القدس واستهداف املسجد األقىص. 

ا: خطوات تهويد القدس رابعاً
خمالفة  وإدارية  وترشيعية  وإرهابية  عسكرية  إجراءات  اإلرسائيلية  السلطات  اختذت  وقد 
خطوات  أهم  القدس.ومن  لتهويد  املتحدة  األمم  وقرارات  اإلنسان  وحقوق  جنيف  التفاقيات 

هتويد القدس كام أوردها د.حممد خليفة حسن، ما يىل:

األهاىل  وترشيد  وقتل  املجازر)))  وارتكاب  القدس  أهل  من  املواطنني  إرهاب  إىل  اللجوء   -(
وطردهم لتفريغ املدينة من سكاهنا العرب)3).

)))  كوك، جوناثان: الدم والدين، نقله إىل العربية د.حممد زهري السمهورى، العبيكان، ط)، 007)، ص 79:78.
)))  وقد بدأت هذه العملية بمجزرة  دير ياسني بالقرب من القدس حيث قتل 400 فلسطينى، وتم ترشيد 60 ألًفا من 
سكان القدس بعد احتالل اجلزء األكرب من املدينة عام 948).وىف حرب 967) قتل 300 وتم ترشيد مخسة آالف 
فلسطينى من سكان القدس. )حسن، حممد خليفة)د(: البعد الدينى للرصاع العربى اإلرسائيىل، مرجع سابق، ص 

 .(9(
)3)  حسن، حممد خليفة)د(: البعد الدينى للرصاع العربى اإلرسائيىل، مرجع سابق، ص 90.
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وقد اتفق هذا املوقف مع رأى عدد كبري من احلاخامات، وقد » قال احلاخام إليعازر ولدنربج، 
احلاصل عىل جائزة إرسائيل عام 976): » حيرم عىل غري اليهود اإلقامة ىف القدس، وأنا، عىل سبيل 
املثال، أفضل تطبيق التحريم املنصوص عليه ىف اهلاالخا، عىل إقامة غري اليهود ىف القدس. وإذا 
اليهود من القدس وتطهريها متاًما«  التعاليم كام جيب، فإنه جيب علينا طرد مجيع غري  طبقنا تلك 

ويفهم من هذا الرأى، أن الفشل ىف طردهم يعد انتهاًكا للرشيعة الدينية«))).

)- هدم العقارات ونسف املنازل ىف احلى الغربى وترشيد 35) عائلة.

توحيد  وإعالن   (967/6/(8 من  اعتباًرا  إرسائيل  لسيادة  وسياسيًّا  ا  إداريًّ القدس  ضم   -3
القدس وتكريس جعلها عاصمة إلرسائيل.

4- حل جملس أمانة القدس العربى املنتخب ومصادرة سجالته وأمالكه وإبعاد أمني القدس إىل 
األردن ىف 968/3/7)م.

5- إلغاء القوانني األردنية واستبداهلا بالقوانني اإلرسائيلية بداية من 8)/967/6)م.

6-مصادرة ونزع امللكيات ىف األحياء العربية وغلق املحال التجارية واملدارس واملساجد.

وهدم  األقىص  واملسجد  القدسى  للحرم  واجلنوبى  الغربى  احلائطني  حول  احلفريات  7-إجراء 
العقارات األثرية.

إحراق املسجد األقىص ىف ))/969/8)م واالعتداءات املتكررة عىل احلرم القدسى وإقامة   -8
الصلوات اليهودية فيه.

وسلب  األقباط  ودير  القيامة  كنيسة  بينها  ومن  املسيحية  الكنائس  عىل  املتكررة  9-االعتداءات 
أمالك الكنائس وطرد السكان املسيحيني. 

البنوك  مع  التعامل  عىل  الفلسطينيني  وإجبار  أمواهلا،  ومصادرة  العربية  البنوك  إغالق   -(0
اإلرسائيلية، ودمج االقتصاد الفلسطينى باالقتصاد اإلرسائيىل.

وإغالق  القدس  ىف  التعليم  رجال  وإرهاب  اإلرسائيىل  للتعليم  العربى  التعليم  إخضاع   -((
الكليات.

))- فرض أحكام القوانني اإلرسائيلية عىل أصحاب املهن والتجار والرشكات.
)))  هاركابى، هيوشافات: ساعة إرسائيل املصريية، مرجع سابق، ص79).
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3)- منع حق عودة الفلسطينيني إىل القدس ومصادرة أمالكهم. 

4)- إغالق املستشفيات ومراكز اخلدمات الطبية احلكومية ىف القدس وإجبار الفلسطينيني عىل 
التعامل مع املراكز الطبية اإلرسائيلية.

مكتب  إلرشاف  اخلريية  اجلمعيات  وإخضاع  بالقدس  االجتامعية  الشئون  مكاتب  إغالق   -(5
اخلدمات اإلرسائيلية.

6)- تغيري أسامء الشوارع ىف القدس وطمس األسامء العربية واإلسالمية.

7)- إقرار تنظيم جديد للمدينة يسمح بإزالة األجزاء العربية وإجالء األهاىل.

8)- نقل ملكية رشكة الكهرباء إىل بلدية االحتالل اإلرسائيىل.

9)- إعالن مرشوع القدس الكربى.

0)- االعتقال والسجن والتعذيب للمواطنني الذين مل يرحلوا من القدس.

))- فتح باب اهلجرة اليهودية إىل القدس ومنع عودة العرب إليها ورفع نسبة التملك اإلرسائيىل 
لألراىض والعقارات.

))- صدور قرار الكنيست ىف 980/7/30) بجعل القدس املوحدة عاصمة أبدية إلرسائيل.

3)- السامح للمتطرفني اليهود بالدخول إىل ساحات املسجد األقىص.

خالل  من  باملدينة  اإلقامة  حق  وفقدان  الرشقية  القدس  من  للفلسطينيني  الرسى  الرتحيل   -(4
واعتبارهم  وأهليهم  منازهلم  من  الفلسطينيني  حرمان  إىل  أدت  ظاملة  إدارية  سياسات 

مهاجرين حيملون إذن إقامة من إرسائيل يفقدونه إذا انتقلوا إىل خارج املدينة.

معه  تصبح  الرسى  الرتحيل  عمليات  خالل  من  القدس  ىف  جديد  ديموجراىف  واقع  خلق   -(5
املدينة هيودية خالصة وتفرض أمًرا واقًعا عىل املفاوضات املستقبلية بشأن القدس))).

وهكذا، فقد قامت مجاعات »أنصار اهليكل«، من أجل دفع فكرة إقامة اهليكل الثالث. وتبنت 
األخرى،  املتطرفة  الدينية  اليهودية  التنظيامت  مع  خيوطها  وتشابكت  املراحل،  نظرية  اجلامعات 
مثل جوش إيمونيم، وكاخ. وكان للمرأة اليهودية دورها ىف دعم مجاعات »أنصار اهليكل«، كام 

)))  حسن، حممد خليفة)د(: البعد الدينى للرصاع العربى اإلرسائيىل، مرجع سابق، ص )94:9.
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تلقت هذه التنظيامت الدعم املاىل من طوائف مسيحية متعصبة ىف الواليات املتحدة، وبعض البالد 
اإلسالمية. وقد اهتمت هذه التنظيامت كالًّ من الدولة واحلاخامية الرئيسية بالتقصري، والتخىل عن 
جبل اهليكل، ورأت رضورة اختاذ خطوات عملية إلقامة اهليكل، كتحديث السنهدرين، والبحث 
عن بقرة محراء وإعداد كهنة أطفال.ووراء نشاطاهتا كانت الرغبة ىف »هتويد القدس« ودعم الوجود 
االستيطانى فيها، واستهداف املسجد األقىص، وهى األهداف التى تساعدها عىل حتقيقها السلطات 
اإلرسائيلية بام اختذته من إجراءات لتهويد القدس، خمالفة بذلك اتفاقيات جنيف وحقوق اإلنسان 

وقرارات األمم املتحدة .

*     *    *
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ǺǱƘƦǩƗ ƙƘƜǩƗ

 ƞǾǪǮǖǩƗǷ ƞǽƸǦǞǩƗ ƟƘǵƘƪơȅƗ

ƞǝƸǎƢǮǩƗ ƞǾǲǽƴǩƗ ƞǽƳǸǶǾǩƗ ƟƘǕƘǮƪǪǩ
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ǧǷȁƗ ǨǆǞǩƗ
ǰǾǎøøøøƾǪǝ ǇƷƍ ǰøøøøøǭ ǜǡǸøøøǮǩƗ

كانت فكرة »أرض إرسائيل الكاملة«، هى الفكرة التى صاغت وشّكلت موقف اجلامعات 
خطط  عليه  ُبنيت  الذى  األساس  حجر  فلسطني.وكانت  أرض  من  املتطرفة  الدينية  اليهودية 
االستيطان سواء داخل حدود »اخلط األخرض« أو فيام وراءها. ذلك أن بناء مجاعة جوش إيمونيم 
الفكرى يستند عىل أربع ركائز أساسية، كام أرشنا سابًقا، وأهم هذه الركائز قدسية أرض إرسائيل 
الكاملة واالستيطان الطالئعى الذى تأثرت فيه بمدرسة حركة العمل الصهيونية. وألن راديكالية 
أقامت حركة استيطان وخلقت قوة  إيمونيم مل تكن جمرد راديكالية فكرية فحسب، فقد  جوش 

سياسية انضم إليها دينيون وعلامنيون من أجل هدف سياسى قومى مشرتك.

: املثلث املقّدس عند جوش إميونيم أولاً
واملثّلث املقّدس عند جوش إيمونيم وفًقا للرتتيب الذى وضعه »يوئيل بن نون« يتمّثل يف: 
الثالثى  هذا  أن  لو  التايل:  التساؤل  يعلو  وهنا  إرسائيل.  وتوراة  إرسائيل  أرض  إرسائيل،  شعب 
يتزعزع نتيجة اعتبارات دبلوماسية أو سياسية تعطى أمهية أكرب ألحد عنارصه، فام جدوى فكرة 
املثال: إعطاء مكانة أكرب  التى حتاول دولة إرسائيل حتقيقها؟ عىل سبيل  اليهودى  الشعب  وحدة 
ينطبق  األمر  ونفس  إرسائيل،  بأرض  العالقة  حساب  عىل  جيئ  أن  املمكن  من  إرسائيل  لتوراة 
بني  عميق  انقسام  إىل  يؤدى  أن  شأنه  من  إرسائيل  أرض  أمهية  تقليل  بينام  إرسائيل،  شعب  عىل 

شعب إرسائيل«))).
גורני,יוסף: החיפוש אחר הזהות הלאומית ,שם,עמוד 223.   (((
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وبالفعل حدث مثل هذا االنقسام داخل حزب املفدال، كام أرشنا من قبل)))، ىف مؤمتر احلزب 
عام 969) ومؤمتر احلزب الرابع بعد حرب أكتوبر 973)؛ حيث انقسم احلزب عىل نفسه بني 
مؤيدين لرضورة االحتفاظ باألراىض املحتلة من »كتلة الشباب« بزعامة دروكامن، وبني املؤيدين 
رفائيل  وإسحاق  آنذاك  احلزب  زعيم  شابريا  موشيه  رأسهم  وعىل  السالم  مقابل  األرض  لفكرة 

زعيم كتلة )ليكود أو متورا( التكتل والتغيري.

ويستشهد الكثريون ىف املعسكر الدينى املتطّرف، املؤيدون ملبدأ ضم األراىض املحتلة، بأقوال 
احلاخامات موشيه بن نحامن )94))ـ 70))))))  وموشيه بن ميمون )35))ـ 04))(، وهى 
أقوال موغلة ىف القدم متناسني الفرتة والظروف واملغزى احلقيقى الذى كتبت من أجله وهو دينى 
وليس سياسيًّا، حيث »جيد الكثريون ىف املعسكر الدينى، مربرات لضم األراىض املحتلة، أو عىل 
األقل لتحريم االنسحاب، ىف تعليق ابن نحامن عىل »كتاب الوصايا« البن ميمون الذى يقول فيه: 
التى أعطاها اهلل إلبراهيم، وإسحاق ويعقوب وجيب أال نرتكها ىف  أن نرث األرض  ُأمرنا  »لقد 
أيدى شعب آخر...وجيب أال نرتك األرض ىف أيدى )الشعوب الكنعانية السبعة()3) أو أى شعب 
ذلك  عىل  إيمونيم  جوش  مجاعة  راعى  كوك  هيودا  تسڤى  احلاخام  عّلق  عرص«.وقد  أى  ىف  آخر 
قيام  للوصايا، هى  الرئيسية  الدافعة  الرصحية...فالقوة  »الرشيعة«  اهلاالخاه  »تلك كلامت  بقوله: 

الدولة بالغزو، وإقامة احلكم القومى اليهودى عىل تلك األراىض املقّدسة«)4). 

لكن عىل اجلانب اآلخر، كان للحاخام هيودا عميطل )رئيس يشيڤا ألون شڤوت( رأى آخر، 
مقّدمة  دولة إرسائيل  »إن مصالح  يقول:  والذى  وخطرًيا  مغلوًطا  الذى وجده  املبدأ  فقد هاجم 
عىل مصالح شعب إرسائيل، أو بصيغة أكثر تطّوًرا، مصلحة أرض إرسائيل هى املصلحة احلقيقية 

)))  سبق اإلشارة إىل هذا األمر ىف ص 70 من الكتاب. 
موشيه بن نحامن »الرمبان« )1194- 1270(: من كبار فقهاء اليهود ىف األندلس ىف القرن الثالث عرش امليالدى،   (((
ومن كبار علامء التوراة والطب.وقد ترك األندلس وسافر إىل فلسطني مع ثالثامئة حاخام.وبمجيئه القدس، وجد 
وبدأ  األطالل،  وبنى  امُلبعدين،  الرمبان  البالد.فجمع  املغول  احتالل  من  معدودة  أعوام  بعد  فقط،  هيوديني  فيها 
اليهود ىف التدفق عىل القدس ثانية، وأسس مدرسة دينية هيودية »يشيڤا« لتعليم التلمود، وجاء إليه عدد كبري من 
الطالب لالستفادة من علمه. )חזו,ל- פלר,י : דברי ימי הציונות, הוצאת »קרית-ספר«, ירושלים, הדפסה אחד-

עשרה,1969,עמוד 23:22 (.    
)3)  الشعوب الكنعانية السبعة هى كام وردت ىف سفر )التثنية 7/ )( : احلثيون واجلرجاشيون واألموريون والكنعانيون 

والفرزيون واحلويون واليبوسيون. 
)4)  هاركابى، هيوشافات: ساعة إرسائيل املصريية، مرجع سابق، ص  75).
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لشعب إرسائيل«.ويرى عميطل ىف هذه املعادلة، ثمة انتهاك قدسية اهلل.وبناًء عليه شعر بواجب أن 
ج قيم،  يعلن عىل شاشة التليفزيون وعىل منابر الصحف »أن هناك ىف اليهودية سلم قيم، أى تدرُّ
وأن من ال يميز بني ُمقّدس وُمقّدسـ  هنايته أال يميز بني ُمقّدس وغري ُمقّدس«.وقد رأى عميطل ىف 
املثلث املقّدس ُسلاًم قياًم هذا ترتيبه: »إرسائيل، توراة، أرض إرسائيل«. ودولة إرسائيل مسئولة عن 
كل اليهود، سواء من حافظى الوصايا، أو غري املحافظني عىل الوصايا، مواطنى أرض إرسائيل أو 
مواطنى الشتات. وعليه، فعندما يظهر تناقض بني سالمة الشعب وبني سالمة األرض، فاألفضلية 

للشعب«))). 

وهكذا، يرى احلاخام عميطل أنه ىف حالة وجود تعارض بني سالمة الشعب وسالمة األرض، 
فاألفضلية للشعب، ىف حني أن احلاخام أڤراهام إسحاق هكوهني كوك، أبرز مفكرى الصهيونية 
الدينية ووالد احلاخام تسڤى هيودا كوك، ال يرى أى تعارض ىف العالقة بني »شعب إرسائيل«، 
»توراة إرسائيل« و»أرض إرسائيل«: »إن »شعب إرسائيل«، و»توراة إرسائيل« و»أرض إرسائيل« 
هى شىء واحد، وأن هذا الدمج ال يمكن فصله ىف الواقع.كام أثبت اإلصالح)))، جوهر العزل 
عن »أرض إرسائيل« هو عزل عن جذور اليهودية، ومن يعزل نفسه عن نبوءة العودة إىل »أرض 
إرسائيل« فهو ىف النهاية يعزل نفسه عن هوية شعب إرسائيل كأمة، وعن املغزى التوراتى للرشيعة 

والتقاليد ـ أى عن دين إرسائيل« )3). 

احلامس  من  بدالً  لكن  اخلالصية)4)،  الصهيونية  داللة  عن  يتنازل  ال  عميطل  احلاخام  لكن 
)))  גורני,יוסף: החיפוש אחר הזהות הלאומית ,שם,עמוד 223. 

)))  اليهودية اإلصالحية: كان ظهور هذه احلركة استجابة للحقوق التى منحتها الثورة الفرنسية، والفرصة التى سنحت 
)756)ـ  فريدالندر  داڤيد  رأسهم  وعىل  احلركة  هذه  أصحاب  رأى  وقد  األوروبى.  املجتمع  ىف  اليهود  الشرتاك 
اليهودية األرثوذكسية، وتغيري بعض العادات  834)( أن عىل اليهود أن يدخلوا بعض اإلصالحات عىل الديانة 
والتقاليد اليهودية ملواجهة التحديات التى يفرضها العرص. ومن التعديالت التى سنتها هذه احلركة تقصري الصالة 
وهجر  الدينية،  واملواعظ  اخلطب  ىف  باستخدامها  وسمحت  بل  حديث،  لغة  الدارجة  اللغة  واستخدام  اليهودية، 
اليهود التابعون هلذه احلركة كثرًيا من العادات اليهودية، وانشقوا عىل كثري من السنن التى سنها التلمود. )حسن، 
 ،(98( ط)،  املعارف،  دار  اليهودى،  الدينى  بالرتاث  وعالقتها  طبيعتها  الصهيونية  احلركة  )د(:  خليفة  حممد 

ص66). 
עם  הוצאת  אפקים,   היהודית,ספרית  הלאומית  המחשבה  בתולדות  לגוניו,פרקים  הציוני  אבנירי,שלמה:הרעיון   (3(

עובד,עמוד 220:219
الصهيونية  هذه  تأت  كوك.ومل  احلاخام  الكبري  ومفرسها  مبرشها  كان  التى  الصهيونية  هى  اخلالصية:  )4)  الصهيونية 
لكى حتل مسألة اليهود، عن طريق إقامة دولة هيودية، بل إن الدولة هى التى تستخدم كأداة إلعداد شعب إرسائيل، 
من أجل اخلالص.إن استيطان فلسطني عن طريق مجع أبنائها، وتعمري خراهبا وإقامة استقالل هيودى فيها، هى= 
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لالستيالء عىل أجزاء األرض يطالب بجهد من أجل إنقاذ الشعب من خطر االنحطاط الروحانى 
بأرض إرسائيل  املحدق  اإلكثار من احلديث عن »اخلطر  تم  قد  أنه  يرى  الثقاىف.فهو  واالنصهار 
الكامل«.وىف  إرسائيل  بشعب  املحدق  باخلطر  يتعّلق  فيام  قلق  صوت  تقريًبا  ُيسمع  ومل  الكاملة، 
قيمة  أمام  »قيمة أرض إرسائيل«  ليس هناك جمال لوضع  أنه  بورات،  مقابل عميطل رأى حنان 
بأن رصاع  ادعاء عميطل،  إن  بورات  والتعليم، والشعب واهلجرة.ورأى حنان  التوراة،  كل من 
جوش إيمونيم من أجل كامل أرض إرسائيل يؤدى إىل تناقص اهلجرة إىل أرض إرسائيل هو ادعاء 
مدحوض من أصله. وأن العكس هو الصحيح حيث قال: »اهلجرة إىل أرض إرسائيل، التى ال 
تكون بسبب نكبة وبحث عن ملجأ ىف أوقات املحنة، جتئ بالتأكيد من خالل حب األرض، ومن 

خالل إدراك قيمتها وخاصيتها، ومن خالل التطلُّع إىل البرشى التى تنمو مؤكًدا هنا«))).

ويتفق ذلك الرأى مع التحديد الذى وضعه احلاخام تسڤى هيودا لعملية اخلالص، حيث حّدد 
املنظمة  الشتات،  بعودة هيود  املعرّب عنها  »املرحلة األوىل،  ثالث مراحل كربى لعملية اخلالص: 
تنظياًم علامنيًّا ىف معظمها، إىل أرض إرسائيل، وقد بدأت من »توبة اخلوف«، أى اخلوف من األذى 
اليهودى بقلب  التقاء الشعب  الثانية فقد باتت ممكنة بفضل  اجلسدى ىف الشتات ... أما املرحلة 
القومي«  البناء  املرحلة حمكومة بجدلية »إعادة  الغربية«، وهذه  »الضفة  التوراتى  هيودا والسامرة 
القائمة بني شعب إرسائيل وأرض إرسائيل، وهى اجلدلية التى تستلزم ñ ىف رأهيم - »االستيطان 
الفعىل لكوننا قد  الكامل ىف األرض وإحياء إرسائيل فيها...، والتى يرون أهنا تشكل »التحقيق 
ورثنا األرض وكوهنا ىف حيازتنا ال ىف حيازة أية أّمة أخرى وال ىف حال بوار«.أما املرحلة الثالثة 
اليهود  النشاط ىف صحة  واألخرية ىف عملية اخلالص فسوف تستلزم »توبة احلب«، وفيها يدب 
أوامره ونواهيه.وىف  اهلل ويلزمون  إىل  فيتوبون  بكامل أرض إرسائيل  احتكاكهم  بفضل  الروحية 
هذه املرحلة يقرتب املسيح واخلالص النهائى برسعة تتالءم طرًدا مع تزايد التزام الشعب اليهودى 

الفرائض الدينية«))).  

=مراحل ىف عملية اخلالص، هدفها الداخىل ليس جعل شعب إرسائيل شعًبا طبيعيًّا، وأن يكون شعًبا مثل سائر 
الشعوب، بل أن يكون شعًبا مقّدًسا مع إله حى.وما يظهر أمامنا هو بداية حتقيق النبوءة النبوية لعودة صهيون.أما 
اللحظة أن ختىل الصهيونية مكاهنا لصهيونية اخلالص، وذلك  عن اخلطوات، فهى خطوات املسيح...لقد حانت 
وفًقا ملا أورد احلاخام هيودا عميطل ىف »أفكار من األعامق«، »أقوال عن قضايا اخلالص وعن احلروب«.)الشامى، 

رشاد عبد اهلل)د(: احلروب والدين، مرجع سابق، ص 44)). 
)))  גורני,יוסף :שם,עמוד 224.  

)))  لوستك، إيان س: األصولية اليهودية ىف إرسائيل، مرجع سابق، ص 43. 
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أرض  صفات  بإعالء  بورات  حنان  قام  كوك،  هيودا  تسڤى  احلاخام  تعاليم  مع  ومتاشًيا 
ñ الصوفية، بحيث »حتّولت الرومانسية القومية، التى كانت جزًءا رئيسيًّا ىف  إرسائيل الروحانية 
أؤمن  »أنا  بقوله:  بورات عن ذلك  دينية. وقد عرّب حنان  إىل رومانسية  الصهيونية  األيديولوچية 
أن اقرتان شعب إرسائيل بأرضه مثله كاالقرتان بني اجلسد والروح، وىف هذا االقرتان يكمن رس 
احلياة: رس حياة الفرد الذى يأخذ تراب األرض وينفخ فيه روح حياة ورس حياة األمة التى يلتصق 
جسدها بأرض إرسائيل وروحها Ü الروح الُقُدس«. وقد أّكد هذا اخلط الفكرى يوئيل بن نون 
وتوراة إرسائيل  أفضلية شعب إرسائيل،  ترتيب  نون ىف حماولة وضع  بن  رأى  لڤينجر.  وموشيه 
وأرض إرسائيل، وبخاصة مع فكرة احتامل وجود تعارض مبدئى بني الشعب واألرض، فكرة 
رأى  أيًضا  هذا  وكان  اليهودى.  الشتاتى  للوجود  وتربير  الرجس«،  »جلانب  صعًبا«  »تنازاًل  ُتعّد 
لڤينجر، وأضاف عليه أنه »فقط عندما ُندرك وفًقا لرشيعة أرض إرسائيل، أنه ال توجد ثالثة أمور 
يوجد هنا جوهر روحى واحد ـ حينئذ نفهم أن التطلُّع إىل كامل األرض هو نفسه التطلُّع إىل كامل 
يمكن  ال  بحيث  املثلث،  أضالع  بني  الدمج  وهذا  التوراة«))).  لكامل  التطلُّع  نفسه  هو  الشعب، 

ف.   الفصل بني عنارصه الثالثة، يشّكل قمة التطرُّ

سياسة  عىل  شديد  تأثري  الكاملة  إرسائيل  أرض  أليديولوچية  أصبح   (967 حرب  ومنذ 
إرسائيل اخلارجية واألمنية، وعىل مسرية السالم. ىف نظر املؤمنني بفكرة »أرض إرسائيل الكاملة«، 
تعادل أمهية »كامل األرض« أمهية إقامة الدولة، بل إن بعضهم يرى أن قيمة »كامل األرض« التارخيية 
والدينية تعلو قيمة  إقامة الدولة، فكامل األرض هو اهلدف، والدولة ليست إال أداة لتحقيق هذا 
اهلدف. ىف نظر أنصار مفهوم »كامل األرض« هدف قيام الدولة هو حتقيق كامل األرض، كام يظهر 
ىف الوثائق األيديولوچية األساسية التى ُكتبت بعد 967). وبالتاىل، فإنه ليس للدولة حق التنازل 

عاّم قامت من أجله »ولو ختيلنا إقدامها عىل ذلك، فإهنا ستفقد مرّبر وجودها«))).

ثانياًا: الوثائق األيدولوøŞية املؤيدة لفكرة »أرض إسرائيل الكاملة«

بعد حرب 967) وىف إطار معارضة التنازالت اإلقليمية، ُنرشت ثالث وثائق عرّبت عن 
موقف ثالثة تيارات أساسية، وهي: التيار الذى ينبع من حركة العمل ممثل ىف »احلركة من أجل 
أرض إرسائيل الكاملة« وُتعرّب عن موقفه وثيقة »من أجل أرض إرسائيل الكاملة«، والتى ُنرشت 

)))  גורני,יוסף :שם,עמוד 225:224 . 
)))  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 10:9,  16.
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بتاريخ 7) أيلول ))) سبتمرب( 967)، والتيار الدينى وُتعرّب عن موقفه وثيقة »לא תגורו« »لن 
تقيموا« التى كتبها احلاخام تسڤى هيودا هكوهني كوك وُنرشت بتاريخ 4) أيلول 967)، والتيار 
الذى ينبع من حركة »حريوت«، وُتعرّب عن موقفه وثيقة »إقرار حقوق الشعب اليهودى ىف وطنه، 
ىف احلرية، واألمن والسالم« ، التى كتبها مناحيم بيجن بعد عام من حرب 967)، وتم التصديق 
عليها ىف مؤمتر حركة حريوت))). وقد رأيت أنه من الرضورى تناول هذه الوثائق األيديولوچية 
الثالث بالعرض والتحليل، واهلدف هنا من حتليلها هو إظهار مدى اتفاقها أو اختالفها مع الفكر 

املوّجه للجامعات اليهودية الدينية املتطرفة ىف إرسائيل. 

1- وثيقة »لن تقيموا !!!«

ىف وثيقة »لن تقيموا!!!«، يرى تسڤى هيودا ىف التنازالت اإلقليمية جرًما وخطيئة وضعف 
عقل وإيامن، وأهنا ترّض بشعب إرسائيل وتضعفه، مثلها ىف ذلك مثل االضطهادات جتلب عليهم 
اخلزى والعار فيقول: »من اخلطيئة واجلرم تسليم أراضينا أليدى الغرباء فليس ذلك سوى ضعف 
اضطهادهم  مثل  وإضعافهم،  لرشهم  ولكن  إرسائيل  صالح  ىف  وليس  ـ  أكثر  ال  وإيامن  عقل 
وتعريضهم للخطر...«. ولذلك يدعو اجلميع ىف إرسائيل أفراًدا وعلامء توراة، وعسكريني إىل منع 

وعرقلة هذه التنازالت ومن يفعل ذلك فهو Ü ىف رأيه ـ »سوف جيد عونه من السامء«))). 

األكرب  احلاخام  املحتلة،  األراىض  من  جزء  أى  عن  للتخىل  الرافض  االجتاه  ذات  ويؤكد 
وإسحاق  إبراهيم  آلبائنا  تعاىل  اهلل  قدمها  التى  البالد  نرث  بأن  ُأمرنا  »لقد  بقوله:  نسيم  إسحاق 
ويعقوب، ولن نرتكها ىف يد غرينا... وليس ألحد ىف إرسائيل بام ىف ذلك حكومة إرسائيل، احلق 
ىف إعادة شرب واحد من حدود دولة إرسائيل، املوجودة ىف أيدينا«. ويوافقه الرأى احلاخام »حاييم 
خيالف  لألجانب  إرسائيل«  »أرض  أراىض  إعادة  ىف  يفكر  من  »إن  بقوله:  أبيب  تل  من  هليڤي« 

الديانة اليهودية«)3). 

ويرى تسڤى هيودا هكوهني ىف وثيقته »لن تقيموا«، أنه ال جمال وال مغزى للتنُصل من الوصية 
ـ »بالدفاع عن تشبثنا الكامل بديارنا املقدسة  املفروضة عىل كل إرسائيل والتى تأمر Ü ىف رأيه 

)))   נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 150:149.
)))   נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 157 . 

)3)   الشامى، رشاد عبد اهلل)أ.د(: احلروب والدين ىف الواقع السياسى اإلرسائيىل، مرجع سابق، ص )3). 
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التنُصل منها حتى لو انضم للعمل معهم من أجل حتقيق هذه  أنه ال جيوز  آبائنا«. ويرى  مرياث 
بذلك  ويقصد  ـ  استقامتهم  عدم  من  موثوق  وربام  استقامتهم،  من  موثوق  غري  رجال  الوصية 
التعاون املشرتك بني الدينيني والعلامنيني ـ، وهو ما يستدل عليه بام حدث ىف فرتة حمبة صهيون من 
إليها كبار فقهاء  انتسب  التى  تعاون مشرتك بني دينيني وعلامنيني، قائاًل: »...فرتة حمبة صهيون، 
إرسائيل، وكانوا ينتمون إليها ونشطاء فيها، رغم وجود الكثريين ممن ال حيافظون عىل الوصايا، 
ومل يتحّفظ منها فقهاء وأتقياء إرسائيل بسبب ذلك«. وقد أشار احلاخام تسڤى هيودا هكوهني إىل 
أن احلاخام »تسڤى برلني« من ڤولوچني، الذى ُيعد ُحجة ىف أمور اهلاالخا، قد أعرب عن تأييده 
ملرشوعات »حمبة صهيون«، ألن استيطان األرض ـ ىف رأيه ـ سيوّحد كل شعب إرسائيل. لذا يرى 
تسڤى هيودا ىف وثيقته أن أّي شئ يتم عمله، بام يتعارض مع كامل توراة إرسائيل، ويعتدى عىل أمن 
إله  الرب  القيمة، ألن  العلم، هو عديم  إرسائيل سواء بأخطاء سياسية أو تشّكك وترّدد طالب 

يعقوب يعّززهم إىل األبد«))).

ويستند احلاخام تسڤى هيودا هكوهني ىف ادعائه إىل تعزيز الرب وعونه هلم، وإىل فكرة اإلرث 
والديار املقدسة، رغم أنه، وكام أورد هيوشافات هاركايب)))ىف كتابه »ساعة إرسائيل املصريية«: »ىف 
العامل بصفة عامة، ال يتيح الدين حًقا رشعيًّا ىف أرض ما. ولكن بالنسبة هلؤالء املتطرفني الدينيني 
الذين يعتقدون بوجود هذا احلق، يتحّول الوعد التوراتى بأحقية شعب إرسائيل ىف أرض إرسائيل، 

من مسألة دينية وروحية إىل رضورة تتطّلب التنفيذ الفوري«)3). 

2- وثيقة »من أجل أرض إسرائيل الكاملة«

جاءت وثيقة »من أجل أرض إرسائيل الكاملة« معرّبة عن مبادئ »احلركة من أجل أرض 
»للشعب  حًقا  باعتبارها  احتالهلا  تم  التى  باألرض  التمسك  إىل  تدعو  التى  الكاملة«  إرسائيل 
ىف  اإلرسائيىل  اجليش  انتصار  »وضع  عىل:  الوثيقة  نّصت  فقد  فيه.  التفريط  يمكن  ال  اليهودي« 
يد  ىف  اآلن  هى  إرسائيل  أرض  ا.  مصرييًّ وقاطع  جديد  عهد  ىف  والدولة  الشعب   (967 حرب 

))) נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 158:157 . 
هيوشافات هاركابى: أستاذ العالقات الدولية ودراسات الرشق األوسط باجلامعة العربية بالقدس.وعمل قبل ذلك   (((
مستشارا ملناحيم بيجن ىف السبعينيات واستقال ىف أغسطس 977) بسبب آرائه املعارضة.وكان يشغل منصب مدير 

املخابرات احلربية اإلرسائيلية. )ساعة إرسائيل املصريية، ص 5).
)3) هاركابى، هيوشافات: مرجع سابق، ص 76). 
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الشعب اليهودى، وكام أنه ليس لنا حق التنازل عن دولة إرسائيل، كذلك نحن مكّلفون باملحافظة 
عىل ما حصلنا عليه منها: من أرض إرسائيل. فنحن ملزمون باإلخالص لكامل أرضنا، فيام يتعلق 
بامىض الشعب وفيام يتعلق بمستقبله أيًضا عىل حد سواء، وال حيق ألى حكومة ىف إرسائيل التنازل 
القومى  والطابع  األرض  لتحقيق كامل  األساسى  الرشط  أن  الوثيقة  وترى  الكامل«))).  هذا  عن 
احلركات  عليه  تقوم  الذى  األساس  نفس  وهو  األرض.  واستيطان  اهلجرة  هو  إرسائيل  ألرض 

اليهودية الدينية املتطرفة.

3- وثيقة »إقرار حقوق الشعب اليهودى فى وطنه، فى احلرية، واألمن والسالم«

اليهودى ىف  الشعب  بيجن والتى صدرت حتت عنوان »إقرار حقوق  وثيقة مناحيم  اتفقت 
وطنه، ىف احلرية، واألمن والسالم« مع وثيقة تسڤى هيودا »لن تقيموا«، ووثيقة »من أجل أرض 
إرسائيل الكاملة«؛ وذلك  ىف التأكيد عىل »كامل األرض« حيث نّص »إقرار احلقوق« عىل أن »حّق 
هذه  لالعرتاض.ىف  قابل  غري  أبدى،  حق  التارخيى،  بكامهلا  إرسائيل،  أرض  ىف  اليهودى  الشعب 
األرض أقام شعبنا مملكة، حافظ عىل إيامنه، خلق حضارته.ومحل نبوءة أنبيائه الذين ينريون طريق 
بعيًدا عن  اليهودى  الشعب  أن مصري  بيجن  اليوم...«. كام رأى  القدم وحتى  منذ  شعوب كثرية 
)أرضه( كان مطاردة واضطهاًدا وإذالاًل وطرًدا، وارحتااًل ومذابح، وأنه مل ينس وطنه املوعود له، 
عىل مدار األجيال.والتصقت نفسه بأرض آبائه.ويرى أنه ال يوجد ىف تاريخ اإلنسانية نظري هلذا 

الوالء الذى يبديه الشعب لوطنه، رغم الُبعد املفروض بينهام))). 

ويتعارض ما أورده بيجن ىف وثيقة »إقرار احلقوق« من أن الشعب اليهودى قد خلق حضارة 
عىل أرض فلسطني مع احلقيقة التى أقرها املفكر الدينى، يوئيل فلورسهايم، والتى تقول إن شعب 
إرسائيل مل يقم ىف فلسطني، لكن ىف مرص وىف الصحراء، ومالحمه الروحانية والدينية والسياسية 

تشّكلت ىف الشتات ـ بداية بالتلمود البابىل وانتهاًء بالصهيونية)3).   

وبذلك يلتقى فكر زعيم اليمني الصهيونى مناحيم بيجن وفكر احلاخام تسڤى هيودا كوك، 
األديب  عرّب  »وقد  إيمونيم«:  »جوش  رأسها  وعىل  املتطّرفة،  الدينية  اليهودية  اجلامعات  زعيم 
اإلرسائيىل أ.ب هيوشواع عن هذا االجتاه الفكرى عند زعيم اليمني الصهيونى املتطّرف مناحيم 
»إن  بقوله:  القومية  الدينية  نظرها  وجهات  ىف  إيمونيم«  »جوش  مع  متاًما  يلتقى  والذى  بيجن، 

)))  נאור,אריה : ארץ ישראל השלמה  אמונה  ומדיניות,שם,עמוד 156.  
)))  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 158. 

)3)  רובינשטין,אמנון: מהרצל עד גוש אמונים ובחזרה,שם,עמוד 118.  
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أيديولوچى، ومن هنا جاءت قوته احلقيقية.وموضوع »أرض إرسائيل« مل يولد  بيجن هو رجل 
ىف  »حريوت«  حلزب  انتخابات  اجتامع  ىف  ولنداو،  لبيجن  صورة  أذكر  فقط.إننى  باألمس  لديه 
اخلمسينيات، وعىل احلائط خريطة لفلسطني بضفتيها ومكتوب عليها »الوطن«.إن هذا موضوع 

دينى بالنسبة له، وهو مل يغري دينه...«))).

 ويشري بيجن ىف وثيقة »إقرار احلقوق« إىل اعرتاف شعوب أخرى بام أطلق عليه »حق شعبنا 
ىف مرياث آبائه«. ويرى بيجن أن تقسيم فلسطني، مل يكن له أبًدا أساس قانونى، وأنه كان »ثمرة 
مؤامرات استعامرية، أو إنكار أو نتيجة عدوان« ـ عىل حد قوله ـ وأضاف مؤكًدا أنه بموجب هذا 
احلق ذاته، »بدأت فعليًّا السيادة الرسمية لدولة اليهود امُلجّددة عىل كل رقعة من أرض إرسائيل، 
الضفة  ىف  اليهودية  املستوطنات  ىف  بيجن  يرى  كام  قانوين«.  غري  أجنبى  حكم  من  ُحّررت  التى 
الغربية وغزة، وهضبة اجلوالن وسيناء رضورة ملّحة للمحافظة عىل أمن إرسائيل. وقد عرّب عن 
ذلك قائاًل: »مستوطنات هيودية متعددة األبعاد ىف مناطق الضفة الغربية وغزة، وهضبة اجلوالن 

وسيناء ـ قضية ُملّحة، ورضورة ُعليا، للمحافظة عىل أمن األمة«))). 

كلها  القومي«،  »األمن  أو  الدولة«،  أو»أمن  إرسائيل«،  أو»أمن  األمة«،  »أمن  ومصطلح 
مصطلحات ختدم فكرة استيطان األرض واالستيالء عليها وبناء املستوطنات اليهودية ىف الضفة 

الغربية وغزة، وهضبة اجلوالن.

الدارجة مصطلح  العربية  للمصطلحات  بن هيودا  ونتيفا  أموتس  بن  دان  قاموس  »وُيعّرف 
»بطحونيزم« كام ييل: »املدرسة التى تقّيم أو ختترب كل موضوع بموجب مسامهته ىف أمن الدولة«.أى 
باختصار: النزعة التى تضع معيار أمن الدولة فوق كل املعايري واملقاييس األخرى للحكم عىل أى 
شىء ـ أى شىء. وىف احلقيقة إنه لو أضفنا إىل عبارة »اعتبار أمن الدولة« كلمتني لتصبح: »اعتبار 
أمن الدولة وما ُيّدعى أنه أمن الدولة«، ألمكن اعتبار هذا التعريف دقيًقا.ولكننا نجد التعريف 
األقدم واألكثر نقدية ملصطلح »بطحونيزم« ىف بداية استخدامه عند بنيامني عمرى ىف جملة يسارية 
انقرضت ىف هذه األثناء: »إنه أداة لتجنيد القوة السياسية بواسطة خلق أجواء هسترييا، واحلفاظ 

عىل اجلمود السياسى واحلرب الباردة«)3).

ويعّزز مناحيم بيجن فكرة العداء لدولة إرسائيل، والتى عرّب عنها بـ»دولة اليهود«، وذلك ىف 
)))  الشامى، رشاد عبد اهلل )أ.د(: احلروب والدين ىف الواقع السياسى اإلرسائيىل، مرجع سابق، ص 68):69). 

)))  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 159:158.  
)3)  بشارة، عزمي: من هيودية الدولة حتى شارون، دار الرشوق، ط)، 005)م، ص )9. 
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وثيقة »إقرار احلقوق« بقوله: »أعداء دولة اليهود، حييطون هبا من كل اجتاه...«. ويرى بيجن أن 
هؤالء األعداء هم احلكام العرب الذين يتطّلعون عىل حد قوله ـ إلبادة اليهود وتكرار »أحداث 
النازية«، ويوضح ذلك قائاًل »أعلن احلكام العرب عن مؤامرهتم هذه ـ يقصد إبادة اليهود ـ ىف 
عام 948)، وعام 956)، وكذلك قبل حرب 967)، ىف مايو ويونيو 967)، وإزاء هذه احلقائق 
الثابتة، وأخًذا بعني االعتبار والتهديدات املتكّررة واألخطار احلقيقية، ال يمكن الفصل ثانية بني 
هذه  وتعكس  وسالمهم...«))).  وأمنهم  أبنائه،  حرية  ىف  حقه  وبني  آبائه  أرض  عىل  شعبنا  حق 
اليهودى  االضطهاد  تاريخ  بني  التوحيد  ناتج عن  »وهو  العرب،  نوايا  الشك ىف  مفهوم  األقوال 
لنزعة معاداة  إفراًزا  العربية للمرشوع اإلرسائيىل، واعتبار األمرين مًعا؛  املقاومة  ىف أوروبا وبني 

السامية واضطهاد اليهود«))). 

وعندما تطّرق بيجن ىف وثيقة »إقرار احلقوق« إىل مفهوم السالم مع الشعوب العربية، بتوقيع 
معاهدات سالم يقول »ال يمكن الفصل بني معاهدات السالم وبني الرشوط األمنية. وترتبط هذه 
الرشوط األمنية، وفًقا لتجربتنا القومية والقضائية الدولية، بسيطرتنا عىل املناطق التى استخدمها 

أعداؤنا قواعد للهجوم«)3). 

وقد ظل مفهوم السالم كام عرّب عنه بيجن ىف وثيقة »إقرار احلقوق« مرتبًطا بمفهوم األمن، حتى 
بعد مىض ما يقرب من ثامنية وعرشين عاًما منذ إصدار الوثيقة. وقد انعكس ذلك األمر ىف برنامج 
حزب الليكود ىف انتخابات عام 996)، والذى نص عىل أن »األمن هو أساس السالم الدائم ىف 
منطقتنا وسوف جتعل إرسائيل من األمن الرشط األول ىف أى اتفاق للسالم«، وعىل هذا األساس 
كل  ىف  كاملة  حركة  بحرية  »ستتمتع  األخرى  اإلرسائيلية  األمن  وقوات  اإلرسائيىل  اجليش  فإن 
مكان كام يستدعى الوضع، وسوف تبقى املناطق األمنية احليوية للدفاع عن إرسائيل واملستوطنات 
اليهودية حتت السيادة اإلرسائيلية الكاملة«)4). وهكذا ظلت الذريعة األمنية األساس الذى يرتكز 

عليه موقف احلكومة اإلرسائيلية خلدمة أطامعها التوسعية.
)))  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד  159.

)))  البحراوى، إبراهيم )د(: الثقافة العربية وثقافة الرصاع اإلرسائيلية، دار الزهراء، ط)، 994)، ص 3).
)3)  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד  159.

حسن، حممد خليفة )د(: الشخصية اإلرسائيلية، مركز الدراسات الرشقية جامعة القاهرة، سلسلة الدراسات الدينية   (4(
والتارخيية العدد ))(، ص )7.
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أوجه التشابه بني الوثائق الثالث

يشري آريه نيئور ىف كتابه »أرض إرسائيل الكاملة«، إىل وجود تشابه كبري بني الوثائق الثالث- 
ىف العالقة بني األرض والدولة وبينهام وبني الشعب، وىف مفهوم الزمن التارخيى، ومصطلح الكامل، 
ل اجلدىل من احلق إىل الواجب، فهو يرى أن هذه الوثائق الثالث قد رسمت أيديولوچية  والتحوُّ

أرض إرسائيل الكاملة ىف فرتة ما بعد حرب 967).

1 - العالقة بني األرض والدولة والشعب

»شغلت العالقة بني أضالع املثلث الثالث: الشعب، والدولة واألرض، املجادلني ىف موضوع 
مرشوع التقسيم، قبل ثالثني عاًما من حرب 967). كان القرار النهائى الذى متت املوافقة عليه 
ىف احلركة الصهيونية ىف الثالثينيات هو وضع الدولة قبل كامل األرض، أى االستعداد لالكتفاء 
بالقليل من األرض من أجل حتقيق االستقالل السياسى ىف جزء من األرض ـ عىل حد قوهلم ـ، 
الدولة... وقد وصل بعض  بنّص اإلعالن عن قيام  وتأسيس »دولة هيودية ىف أرض إرسائيل«، 
أوروبا... اسُتخدمت  اليهود ىف  النتيجة خوًفا عىل مصري  الثالثينيات إىل هذه  التقسيم ىف  أنصار 
الدولة كوسيلة وليست كهدف... ىف التسعة عرش عاًما األوىل للدولة سّلم أنصار األرض بنظرية 
القضية  أعقاب حرب 967) عادت هذه  لكن ىف  واقًعا...  أمًرا  كان  التقسيم  الدولة هذه، ألن 

تشغل تفكري أنصار أرض إرسائيل الكاملة...«))).   

وهكذا فّجرت نتائج حرب 967) هذه القضية من جديد فـى خالل تسعة عرش عاًما من 
االستقرار داخل »اخلط األخرض« )948)ـ 967)(، برزت من جديد  مسألة نظام األولويات ىف 
أهداف الصهيونية.ماذا أواًل؟ دولة هيودية داخل فلسطني املحتلة، أو دولة تكون حدودها متامثلة 
مع ما يطلقون عليها حدود »أرض إرسائيل«: وهل تكون املناطق املحتلة ورقة للمساومة من أجل 
السالم، أم تكون ضامنة من أجل األمن؟ وأثريت مسألة االستيطان: حجمه وتوقيته وطبيعة معاملة 

السكان العرب ىف املناطق املحتلة: ضّم يؤدى إىل التغيري الديموجراىف أم طرد وترحيل؟«))).  

ك بفكرة »أرض إرسائيل الكاملة«. إذ تنّص  وقد اتفقت الوثائق الثالث عىل رضورة التمسُّ
)))  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 161:160. 

)))  الشامى، رشاد عبد اهلل )د(: احلروب والدين، مرجع  سابق، ص 73). 

http://kotob.has.it



142

التنازل عن دولة إرسائيل.  لنا حّق  أنه ليس  الكاملة« عىل: »كام  وثيقة »من أجل أرض إرسائيل 
احلاخام  ويقّرر  أرض إرسائيل«.  من  منها:  عليه  ما حصلنا  باملحافظة عىل  ُمكّلفون  نحن  كذلك 
للتنُصل من الوصية  أنه »ال يوجد جمال وال مغزى  تسڤى هيودا هكوهني ىف وثيقته »لن تقيموا« 
املفروضة عىل كل إرسائيل بالدفاع عن تشبثنا الكامل بديارنا املقدسة«.ونجد ىف وثيقة بيجن التى 
صدرت حتت عنوان »إقرار حقوق الشعب اليهودى ىف وطنه، ىف احلرية، واألمن والسالم«، والتى 
تعرف اختصاًرا باسم »إقرار احلقوق«، إدراًكا سياسيًّا واضًحا للتحديد الرمزى »ال يمكن ثانية 
الفصل بني حق شعبنا عىل أرض آبائه وبني حقه ىف حرية أبنائه، أمنهم وسالمهم«، لكن ليس كام 
النفس  إنقاذ  دواعى  أن  احلقوق،  بني هذه  العالقة  مغزى  وأتباعه  يوسف  احلاخام عوڤديا  أدرك 
زيادة  إىل  يؤدى  األرض  من  مساحة  أّي  عن  التنازل  أن  بيجن  رأى  فقد  احلّق،  تنفيذ  من  أفضل 
تعريض األرواح للخطر، واستنتج بيجن أن وجود سيطرة إلرسائيل ىف »املناطق التى استخدمها 
أعداؤنا قواعد هجوم«، عىل حّد تعبريه متتزج باألمن القومى.وقد أدرج بيجن اجلوالن وسيناء؛ 
التى استخدمها  التنقيحية))) ضمن أرض إرسائيل، ضمن »املناطق  ُيعدان ىف املدرسة  اللذين ال 
أنه من أجل  يرى  فهو  الدولة عليها.  املحافظة عىل سيطرة  أعداؤنا قواعد هجوم« ولذلك جيب 

الشعب هناك رضورة للحفاظ عىل حقوق الدولة عىل األرض))). 

للخطر،  األرواح  تعريض  أى مساحة من األرض سيزيد  التنازل عن  أن  بيجن  أدرك  وكام 
نجد احلاخام مائري كهانا، زعيم حركة »كاخ« يؤّكد ذلك بقوله: »جيب عدم التنازل عن أى شرب 
من األرض اليهودية سواء داخل »الدولة« أو ىف املناطق »املحّررة«، ألنه بوساطة هذا التنازل فقط 

فإننا نقّرب »العدو« إىل قلب »الدولة«، وإىل اليوم الذى يتمنى قدومه إلبادة دولة إرسائيل«)3). 

احلفاظ  رضورة  احلقوق«  »إقرار  ووثيقة  الكاملة«  إرسائيل  أرض  أجل  »من  وثيقة  وتدرك 
أجل  »من  وثيقة  ىف  ورد  الدولة«.  »سيطرة  استمرارية  يتيح  كرشط  البالد  ىف  هيودية  أغلبية  عىل 
اليهود...  دولة  دولة إرسائيل  أغلبية هيودية »ستظل  توجد  مادامت  أنه  الكاملة«  أرض إرسائيل 
)))  املدرسة التنقيحية: تيار صهيونى نابع من فكر جابوتنسكى ظهر داخل املنظمة الصهيونية عام 3)9) هبدف تصحيح 
أو تنقيح أو مراجعة السياسة الصهيونية. ومن هنا يشار إليها أحياًنا باسم »الصهيونية التصحيحية« أو »الصهيونية 
املراجعة«. وقد عمل التنقيحيون عىل تفريغ أوروبا من اليهود، وعىل هتجري أكرب عدد ممكن من اليهود ىف أقرص وقت 

ممكن. )املسريى، عبد الوهاب )د(: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، املجلد الثانى، ص)8)). 
)))  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 161. 

)3)  كهانا، مائري: شوكة ىف عيونكم، مرجع سابق، ص 4)). 
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والسبيل للمحافظة عىل أغلبية هيودية ىف البالد هو هجرة كبرية من كل أنحاء ديار شتات الشعب 
أرض  ىف  اليهودية  »األغلبية  فإن  بيجن  كتبها  التى  احلقوق«  »إقرار  لوثيقة  ووفًقا  اليهودي«. 
إرسائيل، مطمح الصهيونية الرسمية دائاًم وأبًدا، ستتحّقق من خالل عودة مجاهريية إىل صهيون 

ستأخذ ىف االزدياد«))).

ويرى نيئور آريه أن ما أورده بيجن عن »عودة مجاهريية إىل صهيون، ستأخذ ىف االزدياد« ال 
يمثل نداًء للشعب ولكن يعرّب عن توقُّع يتأسس عىل افرتاضات ُتعرّب عن موقف املدرسة التنقيحية 
االحتاد  من  وبخاصة  ضائقة،  فيها  يعانون  التى  البالد  من  هيود  خروج  ُأتيح  »إذا  اهلجرة:  بشأن 
السوڤييتى، فستكون هناك هجرة كبرية إىل إرسائيل«. أما بالنسبة لليهود ىف البلدان الغنية، »فيجب 
أن نسوق إليهم بشارة الصهيونية وأرض إرسائيل الكاملة، لكن دون أن يكون فيها مطالبة بتحقيق 
وجودها  سيؤدى  اجتامعية  ـ  اقتصادية  أوضاع  خللق  إرسائيل؛  دولة  إىل  املطالبة  تتجه  فعىل.لكن 
ثقتهم ىف  بيجن، وشامري وأنصارهم عن  أعرب  عّدة  مناسبات  املهاجرين.وىف  إىل جلب حشود 
السوڤييتى( واقتصادية  تّم خلق أوضاع سياسية )بالنسبة لالحتاد  إذا  املأمولة، فقط  قدوم اهلجرة 

)بالنسبة إلرسائيل(«))).

وللحاخام مائري كهانا رأى آخر ىف مسألة اهلجرة اليهودية املأمولة، وخلق أغلبية هيودية إىل 
جانب أقلية عربية.ففى إطار محلته التحريضية ضد العرب يقول: »إذا كان الشعب اليهودى قد 
انتظر نحو 900) عام من أجل العودة إىل أرضه، وإقامة دولته، فإن العرب ال حيتاجون سوى 
سبعني أو ثامنني عاًما لالستيالء عىل »إرسائيل«، واستبدال اسمها باسم »فلسطني« وذلك نتيجة 
التكاثر  مقابل  العامل،  ىف  النسب  أعىل  من  الفلسطينيني  بني  نسبته  تعترب  الذى  السكانى  للتكاثر 
زيادة ىف  يقابلها  التى  إىل إرسائيل  اليهودية  اهلجرة  ناهيك عن اضمحالل  اليهود،  لدى  املحدود 

اهلجرة املعاكسة اليهودية إىل اخلارج نتيجة ملا يصفه بسياسة احلكومة اإلرسائيلية الفاشلة«)3). 

أما احلاخام تسڤى هيودا هكوهني فال تشغله قضية الديموغرافية، ومل يتعّرض هلا ىف وثيقته 
األرض.  ىف  حقوقه  تغرّي  ال  إرسائيل  ىف  يسكن  ال  ما  شخًصا  أن  »حقيقة  يرى  فهو  تقيموا«  »لن 

))) נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 162:161 .
)))  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 162. 

)3) كهانا، مائري: شوكة ىف عيونكم، ص 6. 
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مودعة  األرض  لكن  الراهن،  الوقت  ىف  البالد  ىف  الساكن  للشعب  ُتعط  مل  األرض  أن  رأيه  ىف 
بأيدى اإلرسائيليني من أجل كل هيود الشتات، الذين سيأتون مجيًعا ىف املستقبل، وهذا هو جوهر 
اخلالص، وإقامة الدولة هى البداية، بدايته«. لذلك رفض أن يكون للجمهور املوجود ىف األرض 
حاليًّا أن يقّرر ىف موضوع يمّس حقوق أجيال أخرى، ومجهور غري موجود حاليًّا، ويسكن ىف مكان 
آخر ـ وىف هذه النقطة تعرّب كلامت احلاخام تسڤى هيودا هكوهني أيًضا عن وجهات نظر احلركة من 

أجل أرض إرسائيل الكاملة واملدرسة التنقيحية«))). 

الشتات  الشتات قد تطّورت.فبعد أن كان »رفض  العالقة بني إرسائيل وهيود  والواقع، أن 
جزًءا رئيسيًّا من الصهيونية ـ بل مربر وجودها ىف الواقع ـ قويت بالتدريج فكرة أن ذلك ال يعترب 
أمًرا عمليًّا، وسيظل معظم اليهود يعيشون ىف الشتات.ذلك أن جمرد استخدام مصطلح الشتات 

بداًل من املنفى إنام هو عىل األقل اعرتاف ضمنى بأنه ليس إقامة مؤقتة ىف حمل إقامة أدنى«))). 

2- مفهوم الزمن التارخيى

ترى وثيقة »من أجل أرض إرسائيل الكاملة« أن حرب 967) ونتائجها متّثل ثورة قطعت 
التسلسل التارخيى، وخلقت واقًعا جديًدا وىف هذا تقول الوثيقة: »وضع انتصار اجليش اإلرسائيىل 
ليس  جديًدا،  عهًدا  صنع  الذى  هو  االنتصار  ا«.  مصرييًّ وقاطع  جديد  عهد  ىف  والدولة  الشعب 
الشعب، وال الدولة وال اجليش اإلرسائيىل. وقد اتفقت وثيقة »إقرار احلقوق« التى كتبها بيجن مع 
وثيقة »من أجل أرض إرسائيل الكاملة« ىف اعتبار انتصار 967)، هو الذى خلق واقًعا جديًدا؛ 
وذلك ألن هذه الوثيقة تعرّب عن موقف بيجن و»املدرسة التنقيحية« التى ينتمى إليها، والتى كانت 
مما  األوىل  الدولة  أعوام  الدولة وىف  إقامة  أثناء   ـ  كبرًيا  دوًرا  تلعب  مل  ـ  القرار  بعيدة عن موضع 
جعلها أكثر قبواًل العتبار انتصار 967) بداية جديدة. لكن ال يوجد ىف »إقرار احلقوق« الذى كتبه 
بيجن أى تعبري يدل عىل قطع التسلسل التارخيى، بل إرصار عىل استمرارية تارخيية وعالقة روحية 
باألرض. أما الصهيونية الدينية، والتى متثلها وثيقة »لن تقيموا«، والتى كانت عىل هامش العمل 
التارخيى حتى 967) فربغم أهنا نسبت قيمة دينية إىل الدولة، لكن إقامة الدولة مل حُتدث انطالق 

هذه احلامسة املسيحانية كام أحدث االنتصار ىف حرب 967) )3).
)))  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 163. 
)))  هاركابى، هيوشافات: املرجع السابق، ص 53). 

)3)  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 165:163.
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التارخيى  بالزمن  اإلحساس  ىف  رشكاء  والتنقيحى  الدينى  الصهيونى  التياران  كان  وعليه 
اجلديد.لكن تشخيص الزمن التارخيى مع زمن اخلالص، قاد احلاخامات املؤيدون لكامل األرض 
إنسان ما  ُمقّدر سلًفا، وليس ىف مقدور  التارخيية  له استمرار املسريات  لتبنى موقف حتمى وفًقا 
تغيريه ومن حياول اإلخالل بمسرية اخلالص من خالل انسحاب إقليمى، فمن املضمون نجاح 
من سيقومون بعرقلة االنسحاب.ألهنم سيجدون العون من السامء كام أّكد احلاخام تسڤى هيودا 

هكوهني ىف وثيقته »لن تقيموا«))). 

الدينية  األيديولوچية  »زّودت  فقد  خطرًيا،  دوًرا  الغيبية  الدينية  األيديولوچية  تلعب  وهنا 
الغيبية أتباعها بسالح جديد لفهم الواقع: فإذا كانت حرب 967) بداية اخلالص املرتقب وحتقيق 
النبوءة، فإن حرب 973)... بالنسبة إىل خرجيى »بنى عكيڤا« ومدرسة »مركاز هراڤ« تعرّب عن 
آالم املخاض التى تسبق قدوم املسيح، »חבלי- משיח«. كل شئ جيد مكانه الطبيعى ىف األيديولوچية 
ملكوت  إقامة  واحًدا:  أمًرا  إليهم  بالنسبة  يعنى  املسيح...  للشذوذ. وقدوم  املتكاملة، وال مكان 
إرسائيل«،  بـ»أرض  املتعّلقة  املوضوعات  هو  واألخري  األول  احلركة  هّم  فإن  ولذلك  إرسائيل، 

وتتحّول الرشيعة الدينية إىل أيديولوچية تربيرية ألغراض االحتفاظ بـ»أرض إرسائيل«))). 

3- مصطلح الكمال 

لقد عرّبت وثيقة »من أجل أرض إرسائيل الكاملة« عن مصطلح الكامل بإقرارها أن »أرض 
ما  وهو  إرسائيل.  دولة  سيطرة  حتت  أى  ـ  اليهودى«  الشعب  يد  ىف  اآلن  هى  الكاملة  إرسائيل 
تعارض ورأى احلاخام تسڤى هيودا هكوهني، الذى ال يوافق عىل تعريف أرض إرسائيل الكاملة 
دون املطالبة أن تشمل كل مساحات األرض املوعودة.وهو ما دفعه إىل رفض التوقيع عىل وثيقة 
»من أجل أرض إرسائيل الكاملة«، ودفعه لتحرير وثيقة »لن تقيموا«، كام أرشنا لذلك من قبل)3). 
ففى رأيه ال يوجد صدق ىف التحديد الذى تم تأويله ىف الوثيقة »أن أرض إرسائيل الكاملة توجد 

ىف يد الشعب اليهودي«)4). 
)))  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 165. 

)))  بشارة، عزمي: من هيودية الدولة حتى شارون، مرجع سابق، ص 73. 
)3)  وردت اإلشارة هلذا األمر ىف  ص 85  من الكتاب.

)4) נאור,אריה : ארץ ישראל השלמה ,שם,עמוד 150, 165.   
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ويمكننا أن نستدل من ذلك عىل أن وثيقة »لن تقيموا« تعرّب عن درجة أعىل تطّرًفا ىف التمسك 
بحدود أرض إرسائيل الكاملة، من تلك التى متثلها وثيقة »من أجل أرض إرسائيل الكاملة«. 

أوضح إليعازر ليڤنه ىف مقال قصري ُنرش بعد وثيقة »من أجل أرض إرسائيل الكاملة« بحواىل 
أرض  أجل  من  »احلركة  حركته  مفهوم  ىف  الكامل  مصطلح  السبعينيات(،  أوائل  أعوام)ىف  مخسة 
إرسائيل الكاملة«.وربط »أرض إرسائيل الكاملة« بمصطلح »العودة الكاملة« »השיבה השלמה«. 
الشتات.  الكاملة، و مجع  العودة  الكاملة، هى حركة من أجل  فاحلركة من أجل أرض إرسائيل 
واالختيار هو إما عودة أو هالك. وقد عرّب عن ذلك قائاًل: »من أجل عودة ماليني اليهود ىف عهدنا 
فالبد من أن تكون أرض إرسائيل ىف حوزتنا. أرض إرسائيل الكاملة والعودة الكاملة مها شىء 
ثانية هذه املرة عىل  واحد«. االنشطار إىل قسمني عودة ـ هالك تعكس إحساس الكاتب بكارثة 
أيدى العرب.وهذا املفهوم اجلوهرى »للحركة من أجل العودة الكاملة« ُيقّرب احلركة من أجل 
أرض إرسائيل الكاملة إىل املدرسة الكوكيانية)نسبة إىل أڤراهام كوك وابنه تسڤى هيودا كوك(، التى 

ترى ىف »العودة الكاملة«: هناية مسرية اخلالص))).

التى كتبها بيجن، يعتمد عىل تأرخيه حيث  الكامل ىف وثيقة »إقرار احلقوق«   لكن مصطلح 
قال: »حق الشعب اليهودى ىف أرض إرسائيل، بكامهلا التارخيى، حق أبدى غري قابل لالعرتاض«. 
وىف  »حريوت«  حركة  مبادئ  ىف  أيًضا  التارخيى«  بكامهلا  إرسائيل  »أرض  املصطلح  هذا  ويظهر 

براجمها.لكن ىف مسرية التاريخ كان لألرض حدود خمتلفة))).

مصطلح »أرض إسرائيل الكاملة«

ومصطلح »أرض إرسائيل الكاملة«، هو مصطلح مطاطى يتسع أو ينكمش حسب الرضورة 
واالحتياج، ويستند إىل تعريفات خمتلفة حلدود األرض:               

)- »األرض املوعودة ـ حدود أرض إرسائيل كام تظهر ىف سفر التكوين )5)/8)( أو ىف سفر 
التثنية ))/7(، والتثنية )))/4)).          

 )- »أرض إرسائيل« كام حددهتا املشنا وسمتها »أرض العائدين من بابل«، وهى مقاطعة صغرية 
ا، متتد من نقطة عىل البحر امليت من عني جدى نحو البحر األبيض املتوسط عىل حدود  جدًّ

)))  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 167 .
))) נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 168. 
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اخلليل وال تضمها، ثم تتجه شاماًل بمحاذاة ساحل البحر األبيض وتضم اللد، ثم تتجه رشًقا 
حتى أسفل هنر األردن، وال تضم السامرة، وليست هلا أية منافذ عىل البحر األبيض املتوسط، 

وال تزيد مساحتها عن 00)) ميل مربع))).

اتفاقية  ىف  حتديدها  تم  التى  للحدود  وفًقا  الرشقى،  األردن  عرب  تشمل  التى  إرسائيل  أرض   -3
سايكس بيكو عام 6)9).  

 4- أرض إرسائيل عند خطوط وقف إطالق النار بعد حرب 967)، مشتملة شبه جزيرة سيناء، 
وقطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الرشقية وهضبة اجلوالن. 

 5- أرض إرسائيل بحدود االنتداب الربيطانى بإضافة هضبة اجلوالن. وهى املنطقة التى كانت ىف 
نطاق سيطرة إرسائيل بعد إجراء معاهدة السالم مع مرص عام 979). )))

احلدود،  تعريف  ىف  والدينيون  السياسيون  املفرسون  خيتلف  التضارب،  هذا  كل  و»نتيجة 
بل  ولبنان،  وسوريا  واألردن  سيناء  وكل  فلسطني  ويضم  األقىص،  احلد  بني  ويتأرجحون 
كام  إرسائيل«  »أرض  حدود  يتجاوز  ال  الذى  األدنى  واحلد  قربص،  وأحياًنا  تركيا  من  أجزاء 

حددهتا املشنا«)3).

عنهام  عرّب  أساسيني،  بأمرين  هكوهني  هيودا  تسڤى  احلاخام  لدى  الكامل  مصطلح  ويرتبط 
آبائنا«، و»كامل  املقدسة مرياث  بديارنا  تشبثنا  »كامل  قوله  تقيموا«، ومها عىل حد  »لن  وثيقته  ىف 
باألرض،  بالتشبُّث  »الكامل«  احلاخام تسڤى هيودا  يربط  األول  وبالنسبة لألمر  توراة إرسائيل«. 
أى مطلوب من الدولة سيطرة فعلية باالستيالء عىل األرض، وإقامة املستوطنات.وبالنسبة لألمر 
التى جوهرها  التوراة كمعطى موجود وقائم، ىف حني أعامل »اخللل«،  إىل  الكامل  ينتسب  الثانى 
عدم فهم سياسيني مشوشني أو طالب علم متشككني لإليامن، قادرة عىل أن تؤدى إىل خلل ىف 
بحاجة  الذى  الكون،  الكونى ىف  اخللل  بشأن  القّباىل  الفكر  دار  الشكل  الرفيع. هبذا  الكامل  هذا 
حًقا  قانونية،  خيارات  بني  كاختيار  السياسة  حتديد  وإلغاء  سياسى،  موقف  تقييم  ىف  إصالح  إىل 
لوثيقة  ليست سوى »خلل« وليس هلا صالحية... ووفًقا  الباقية  واخليارات  قانونى واحد  خيار 

)))  املسريى، عبد الوهاب )د(: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، املجلد الثانى، مرجع سابق، ص 456.
)))    ארץ ישראל השלמה,עמוד 1 

http://he.wikipedia.org/wiki/ ארץ ישראל השלמה          
)3)  املسريى، عبد الوهاب )د(: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، املجلد الثانى، مرجع سابق، ص 456.
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اللذان عليهام  فإن »اهلجرة واستيطان األرض مها األساسان  الكاملة«  »من أجل أرض إرسائيل 
سيقوم مستقبلنا«. ووفًقا لوثيقة »إقرار احلقوق« فإن »املستوطنات متعددة األبعاد هى قضية ُملّحة 

ورضورة عليا للمحافظة عىل أمن األمة«))). 

ورد  ما  مع  واتساًقا  هكوهني،  هيودا  تسڤى  احلاخام  عّرفه  كام  الكامل  مصطلح  مع  ومتاشًيا 
الكاملة«، وانسجاًما مع »إقرار احلقوق« الذى كتبه بيجن،  املنشور »من أجل أرض إرسائيل  ىف 
فقد »قام أعضاء »جوش إيمونيم« بإقامة مستوطنات ومراكز استيطانية ىف مناطق خمتلفة: »آلون 

موريه«، و»سبسطيا« و»عوفرا« و»شيلوه«، و»أرحيا« وغريها))).

موريه ومؤيدى أرض إرسائيل  آلون  إيمونيم وأعضاء مستوطنة  التعاون بني جوش  وكان 
هذه  حفاظ   مع  االستيطانية  واألعامل  املظاهرات  ىف  السامرة  غربى  مستوطنة  وأعضاء  الكاملة 

الفئات االستيطانية عىل إطارها املستقل)3).

4- التحوُّل اجلدىل من احلق إىل الواجب

ُتفرّس الوثائق الثالث احلق عىل األرض كواجب، فتتحدث وثيقة »من أجل أرض إرسائيل 
الكاملة« عن »واجب اإلخالص« لكامل األرض.وترى وثيقة »لن تقيموا« أن أى تنازل إقليمى 
ل احلق إىل  يمّس بكامل األرض يعّد خطيئة وجرًما. ويكشف التأمل ىف وثيقة »إقرار احلقوق«، حتوُّ
واجب، وذلك ىف ضوء ما أثاره بيجن ىف هذه الوثيقة من شكوك ىف نوايا العرب، وىف ضوء تأكيده 
اليهودى ىف وطنه وىف احلرية، واألمن والسالم. فاحلق ىف  أنه ال يمكن الفصل بني حق الشعب 
األرض غري قابل، وفًقا لوجهة نظر بيجن للتقسيم. ومفهوم األمن عند بيجن فيه عوامل مطلقة 
وعوامل نسبية.أحياًنا يمثل األمن الشخىص وأحياًنا األمن القومى، ودائاًم االعتبار األعىل دفاعي: 

من أجل دفع التهديد عىل حياة الفرد وعىل وجود الدولة)4). 

ل اجلدىل من احلق إىل الواجب، حيث يرى  ونجد ىف كتابات احلاخام مائري كهانا هذا التحوُّ
))) נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 169. 

)))  الشامى، رشاد عبد اهلل )د( : احلروب والدين، مرجع  سابق، ص )4). 
)3)  روبنشتاين، داين: غوش إيمونيم الوجه احلقيقى للصهيونية، مرجع سابق، ص )3. 

)4)  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 171:170. 
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يقول  الشأن  التوراة، وىف هذا  تعاليم  بأن يطبق  اليهودى، وألزمه  الشعب  اختار  أن اهلل قد  كهانا 
كهانا: »لقد أخذ شعب »إرسائيل« عىل عاتقه تنفيذ أوامر الرب، إذ اعرتف بأنه إله موجود وطّبق 
وأن  األبد  إىل  ينقرض  ال  أن  وأقسم  خمتار،  كشعب  »إرسائيل«  شعب  الرب  اختار  لقد  رشيعته. 
يعيش بسالم وبرفاهية عىل أرض إرسائيل«. وجاء ىف التوراة: »أرض إرسائيل... لقد منحت هذه 
األرض لذريتك، من هنر مرص )النيل( حتى النهر الكبري )هنر الفرات(.لذا فإن شعب »إرسائيل« 

ليس له حق ىف »أرض إرسائيل« فقط، بل عليه واجب جتاهها«))). 

وبام أن االستيالء عىل األرض واستيطاهنا ليس حًقا، بل واجب فقد نشطت احلركة االستيطانية 
خاصة بعد 973) »فبعد 973)، ارتفع عدد السكان اليهود ىف األراىض املحتلة من ثالثة آالف 
إىل مخسة عرش ألًفا، فقد بدأ اخلطاب املسيحانى، وأخذ التعليم األصوىل للحاخامات الصهيونيني 

يكّون جياًل جديًدا«))).

وسأتطرق هنا لبعض املحاوالت االستيطانية ليس عىل سبيل احلرص، ولكن للوقوف عىل 
االستيطانية  والربامج  اخلطط  من  جممـوعة  إيمونيم«  »جوش  طـرحت  فقـد  النقـاط.  بعض 

املتكاملة وأمهها:

)- مرشوع توطني املليون هيودى الذى قدمته »جوش إيمونيم« ىف )) فرباير 976)، واستهدفت 
مدى  عىل  الغربية  الضفة  أرجاء  خمتلف  عرب  موقع  مائة  ىف  هيودى  مليون  توطني  خالله  من 
عرش سنوات، ىف موجة استيطانية للجبال هبدف إحاطة املواقع التارخيية اليهودية بسياج من 
التى كانت  املستوطنني، لكن هذه اخلطة مل تلق غري اهتامم قليل من جانب احلكومة العاملية 

قائمة آنذاك.

)- وقد قدمت »جوش إيمونيم« بعد فوز الليكود خطة عاجلة لالستيطان إىل احلكومة اقرتحت 
بناء اثنتى عرشة مستوطنة جديدة فوًرا عىل طول السلسلة اجلبلية ليهودا والسامرة، وإضفاء 
الرشعية عىل املستوطنات املؤقتة القائمة، وإقرار ترشيع جديد بشأن وضع وملكية األراىض 
الغربية وهو ما استجابت له احلكومة بإصدارها للقانون املطلوب ىف نوفمرب عام  ىف الضفة 
979)، وىف عام 979) أصدرت احلركة خطة أشمل لالستيطان دعت فيها إىل توطني ثالثة 

))) كهانا، مائري: شوكة ىف عيونكم، مرجع سابق، ص 5)). 
)))  الشامى، رشاد عبد اهلل )د(: احلروب والدين، مرجع  سابق، ص 30). 
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أرباع املليون هيودى حتى هناية القرن ىف الضفة الغربية املحتلة، وزيادة عدد املستوطنني اليهود 
إىل مائة ألف مستوطن بحلول عام )98).

3- قدمت حركة »جوش إيمونيم« ىف يونيو 980) خطة استيطانية تضمنت إنشاء 5) مستوطنة 
ثالث  مع  القدس  مدينة  حول  أخرى  مستوطنات  مخس  إىل  إضافة  الغربية،  بالضفة  جديدة 
مستوطنات مركزية للسيطرة عىل مفارق الطرق: نابلس ـ جنني ـ طولكرم إضافة إىل إقامة 
ثالث مدن ىف جنوب نابلس الظاهرية اخلليل. وقد حققت »جوش إيمونيم نجاًحا ملحوًظا 

ىف مساعيها االستيطانية. فقد انتقل لواء التعصب االستيطانى إىل الدولة نفسها))). 

لقد  حاولت جوش إيمونيم إقامة مستوطنات هيودية ىف مناطق خارج حدود »خطة إيلون« 
)جيآل آلون(، وهى اخلطة التى ُبنيت عليها سياسة االستيطان اخلاصة باحلكومة األوىل))) برئاسة 
إسحاق رابني ... وغالًبا ما كانت حتدث اشتباكات مع قوات اجليش اإلرسائيىل. فقد ُأبعدت اجلامعة 
التى قّررت االستيطان ىف إيلون موريه بالقرب من سبسطيا بالقوة سبع مرات حتى ُسمح هلا )عام 
975)( أن تعرب مؤقًتا إىل معسكر اجليش الذى يعرف باسم »قدوم«)3)، ويقع ىف كفر قدوم حواىل 
اخلاصة  البناء  دائرة  إىل  إيمونيم  جوش  من  أعضاء  اجته  وقد  نابلس.  كيلومرًتا غربى  مخسة عرش 
باجليش اإلرسائيىل، وطلبوا تشغيلهم ىف أعامل البناء ىف معسكرات عسكرية ىف منطقة شومرون 
)سبسطيا(، هبدف االستعاضة عن العدد الكبري من العامل العرب ىف املنطقة العسكرية، ومنحتهم 
القيادة تصديًقا بمهلة حواىل شهر ىف املنطقة.وبعد أن عملوا أسبوعني نجحوا ىف احلصول عىل إذن 
دخول إىل معسكرات اجليش، وحصلوا حلنان بورات عىل تصديق مرشد لألماكن التارخيية.عىل 
مدار أسبوعني عمل العامل اجلُدد ىف خلق بنية حتتية.حفروا ومّدوا أنابيب وقطعوا أشجاًرا ومّدوا 
أسياًجا ومّهدوا السطح، وىف املساء عادوا إىل منازهلم.بعد عّدة أيام قّدموا طلًبا إلحضار أرسهم 

لإلقامة ىف مبان فارغة قريبة)4).

اجتامع حلركة  رابني ىف  ادعى  املستوطنني، وبعد ذلك  رابني قوة إلخالء  ومل ترسل حكومة 
))) الدويك، عبد الغفار)د(: أنبياء إرسائيل اجلدد، مرجع سابق، ص 66) ،67). 

)))   فقد توىل إسحاق رابني رئاسة احلكومة للمرة األوىل عام 974) )974)- 977)(، بعد سقوط حكومة جولدا 
مائري، بسبب نتائج حرب 973)، ثم توىل رئاسة احلكومة للمرة الثانية عام )99) حتى اغتياله ىف نوفمرب 995). 

   http://www.knesset.gov.il/feedback/feedback-knesset.asp 3) לקסיקון מונחים,גוש אמונים(
)4) שפט,גרשון: גוש אמונים,שם,עמוד 175:174. 

http://kotob.has.it



151

حالوا  الذين  هم  اخلامس«  »بالطابور  سامهم  العمل  حزب  داخل  أشخاًصا  أن  اآلن«  »السالم 
دون تنفيذ قرار إجالء املستوطنني.وبعد عامني من إقامة املستوطنة اعرتفت احلكومة اإلرسائيلية 

بمستوطنة »قدوم«  مستوطنة دائمة))).

وهنا يظهر التحايل الواضح، فكام عرضنا ، ىف البداية تصديق بمهلة شهر ىف املنطقة للعمل 
اإلرسائيلية  احلكومة  من  اعرتاف  ثم  أرسهم،  الستقدام  طلب  تقديم  ثم  اجليش،  معسكرات  ىف 
بمستوطنة »قدوم« مستوطنة دائمة.وال خيفى علينا قدر التشابه بني ما حدث ىف »قدوم« وما حدث 

ىف »عوفرا«:

 فكام أورد »جرشون شفاط« ىف كتابه عن »جوش إيمونيم«؛ حيث كان من أعضائها املؤسسني، 
باجليش  أمنية خاصة  للعمل ىف منشآت  إيمونيم  » فقد وصل مخسة وعرشون عضًوا من جوش 
اإلرسائيىل ىف تل حاصور. وبدءوا أعامل تسييج هناك حتت إرشاف هيودا عتسيون... وذات مساء 
زحفوا إىل املعسكر األردنى املهجور »عني يربود« بالقرب من جبل حاصور للمبيت ليلة، وبعد 
مرور عّدة ساعات، وصل جنود حرس احلدود وقال هلم الشباب إهنم ليسوا مستوطنني بل عاماًل 
يطلبون تصديًقا إلقامة معسكر عمل، ثم وصل وزير الدفاع شمعون برييز إىل املوقع... والتقى 
معه حنان بورات الذى أخرب شمعون برييز أن حماوالت قمع االستيطان لن تنجح ىف هناية األمر، 
وطالبه بإجياد خمرج »أعطوا هذا املوضوع أى خمرج.أعطوه شكاًل معتداًل...، وإال سينفجر ولن 
تتمكنوا من إيقافه«.اقتنع برييز عىل أساس أنه معسكر عمل وال يعد استيطاًنا، وأبدى استعداده 
إعطاء أمر بعدم إنزاهلم لكن دون أن تقّدم هلم اعتامدات مالية. »اعرتف اجليش عمليًّا باإلقامة من 
حيث الوجود ىف املنطقة، لكن مل خُتّصص أى اعتامدات مالية لإلعامر...وكانت عوفرا ىف منطقة 
بعد  عامني  مدار  الغربية.عىل  الضفة  ىف  إيمونيم  جوش  أقامته  الذى  األول،  االستيطان  بنيامني 
ذلك، أقاموا ىف عوفرا ورش حدادة، وورش نجارة، وأصلحوا املنازل وجاءت األرس، وما زال 
ُيدعى االستيطان الصغري »معسكر عمل«.مل تصّدق احلكومة بشكل رسمى عىل إقامة عوفرا«))). 
ىف  باإلقامة  سمحت  فقد  احلكومة  مراوغة  منه،  قصد  دون  شفاط«،  »جرشون  يكشف  وهكذا 
املنطقة كمعسكر عمل.لكن »جرشون شفاط« يعرتف أنه كان استيطاًنا باملعنى الكامل وليس جمرد 

معسكر عمل.
))) روبنشتاين، داين: غوش إيمونيم الوجه احلقيقى للصهيونية، مرجع سابق، ص 37:36 

)))  שפט,גרשון: גוש אמונים,שם,עמוד 161:159. 
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وبعكس عوفرا التى تلقت املعاونة من وزارة الدفاع ىف املراحل األوىل من وجودها، وبصورة 
تشغيل  عن  الدفاع  وزارة  مع  اتفاقه  بحسب  مسئواًل  كان  مدنى  مقاول  خالل  »من  مبارشة  غري 
من يرغب، ومل يتلق األشخاص املنتمون إىل اجلوش عماًل من وزارة الدفاع بصورة مبارشة«))) 
كانت مستوطنة ألون موريه  هى أكثر مستوطنة تلقت دعاًم من احلكومة اإلرسائيلية  »ففى أعقاب 
»اخلط  حدود  وراء  فيام  االستيطان  وسياسة   (977 عام  االنتخابات  عىل  طرأ  الذى  االنقالب 
األخرض« اخلاصة بحكومة بيجن. استطاعت حركة جوش إيمونيم العمل بتوافق أكثر قوة سواء 
مع احلكومة أو مع اهلستدروت الصهيونية، لكن معارضة احلركة ملرشوع احلكم الذاتى الذى متت 
املوافقة عليه ىف اتفاقيات كامب ديڤيد ومعارضتها النسحاب إرسائيل من سيناء ىف إطار اتفاقية 

السالم بني مرص وإرسائيل أثارت توترات غري قليلة«))).

ىف البداية انطلقت من كفر قدوم قافلة من السيارات واملعدات واألشخاص إلقامة مستوطنة 
أكثر قرًبا من نابلس، مستوطنة ألون موريه فوق هضبة إىل اجلنوب الغربى من نابلس عىل أراىض 
العليا ىف القدس  العربية، فتقّدم أصحاب األراىض العرب بشكوى إىل املحكمة  قرية الروجيب 
أن  إىل  الروجيب  ىف   )(979( عام  حواىل  ملدة  أقاموا  ذلك  املستوطنني.ومع  بإخالء  أمرت  التى 
تم التوصل إىل حل وسط بموجب أمر حمكمة.وىف صيف 980) توجهوا إىل مكان آخر إلقامة 
مستوطنة »ألون موريه« عىل جبل كبري)3)، رشقى نابلس وأقاموا هناك مستوطنة »قدوميم«. وىف 
نظر معارضـى جـوش إيمونيم، أخطـأ وزير الدفـاع حـينئذ شـمعون بـرييز عندما وافـق عـىل 

هذه التسوية)4).

واحلقيقة إن ما بذلته حكومة بيجن من جهد ىف إقامة مستوطنة »ألون موريه« فاق أى جهد بذلته 
ىف سبيل إقامة أية مستوطنة أخرى »فقد قامت طائرات هيلوكوبرت كبرية تابعة للجيش اإلرسائيىل 
بنقل املعدات باإلضافة إىل عرشات الشاحنات والرافعات واجلرافات ىف عملية طوارئ خاصة، 
وأحرضت معدات ميكانيكية كبرية تابعة للصندوق القومى اإلرسائيىل والوكالة اليهودية واجليش 

))) שפט,גרשון: גוש אמונים,שם,עמוד 162 . 
   http://www.knesset.gov.il/feedback/feedback-knesset.asp לקסיקון מונחים,גוש אמונים  (((

)3)  روبنشتاين، داين:املرجع السابق، ص 37.
)4)  לקסיקון מונחים,גוש אמונים,שם,עמוד 1.   
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ىف  وذلك  مطالبهم«))).  أمام  اخلاوية  الدولة  خزينة  وُفتحت  العامة،  األشغال  ودائرة  اإلرسائيىل 
حماولة من مناحم بيجن اسرتضاء اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة واليمني الصهيونى املتطّرف 
بعد إصابتهام بخيبة أمل شديدة ىف مناحم بيجن، رجل أرض إرسائيل الكاملة، الذى وافق عىل 

انسحاب إرسائيل من سيناء ىف إطار اتفاقية السالم بني مرص وإرسائيل. 

وهكذا، فقد كانت حركة الليكود نصرًيا بارًزا لفكرة »أرض إرسائيل الكاملة«، وعىل رأسها، 
مناحم بيجن الذى قام بدعم حركة االستيطان. وأضاف مستوطنات كثرية وأيًضا أدخل القانون 

اإلرسائيىل حيز التنفيذ ىف هضبة اجلوالن عام )98) بناء عىل اقرتاح من حزب هتحيا))). 

ومن حماولة إقامة مستوطنة »ألون موريه« عىل أراىض قرية الروجيب العربية يتضح لنا أن 
أمر  هى  أصحاهبا  من  العربية  األراىض  ومصادرة  عربية  أراض  عىل  اليهودية  املستوطنات  إقامة 
غري مستهجن عىل اإلطالق بالنسبة للجامعات اليهودية الدينية املتطّرفة، بل إهنم يصورون دفاع 
أصحاب األراىض العرب عن أراضيهم بأنه عنف وهجوم. فقد ورد ىف كتاب مائري كهانا، زعيم 
حركة كاخ »أشواك ىف عيونكم«، عندما تطّرق إىل »يوم األرض«: »استغل العرب قضية مصادرة 
األراىض لإلعالن عن إرضاب عام ىف »يوم األرض« )3/3/ 976).وىف اإلرضاب والعنف الذى 

رافقه عندما هاجم سكان اجلليل وقرى املثلث الصغري أفراد الرشطة ُقتل ستة من العرب«)3).

عىل  احتجاًجا   (976 عام  إرضاب  بأول  الفلسطينية  األقلية  قامت  »عندما  أنه  واحلقيقة 
املصادرة اجلامعية لألرض، أطلقت قوى األمن النار وقتلت ستة من املحتجني غري املسلحني ىف 

بلدة ساخنني ىف اجلليل«)4).

كام وصف كهانا من يناضل ضد مصادرة األراىض العربية بأنه »حاقد عىل الصهيونية والدولة 
اليهودية« وذلك عندما وصف توفيق زياد، الذى انُتخب رئيس بلدية النارصة عام 975)، بأنه 
حاقد عىل الصهيونية والدولة اليهودية ألنه قاد النضال ضد مصادرة األراىض ىف منطقة اجلليل.كام 
اعترب السكان العرب ىف منطقة اجلليل هتديًدا أمنيًّا خطرًيا عىل »دولة اليهود«.ولذلك كانت خطة 

))) روبنشتاين، داين:املرجع السابق، ص 37. 
وجيىء  تناول هذا احلزب ىف الفصل الثالث من هذا الباب.  (((

)3)  كهانا، مائري: املرجع السابق، ص 97. 
)4)  كوك، جوناثان: الدم والدين، ترمجة:د.حممد زهري السمهورى، العبيكان، الرياض، ط)، 007)م، ص 36. 
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احلكومة اإلرسائيلية »هتويد اجلليل« ومأله باليهود هبدف خلق توازن سكانى بني اليهود والعرب 
ىف املنطقة.وذلك للحيلولة دون تعريب اجلليل.وقد قال الرئيس إسحاق نافون عندما كان يزور 
استخدام  واألفضل  العربية  املشاعر  يمّس  اجلليل«  »هتويد  تعبري  إن   (978/9/(3 ىف  اجلليل 

اصطالح »توطني اليهود ىف اجلليل«))). 

ولكن ما الفارق بني »هتويد اجلليل« و»توطني اليهود ىف اجلليل«؟ جمرد تالعب باأللفاظ ال 
أكثر. يرى كهانا أنه حتى مع حتقيق التوازن السكانى ىف اجلليل فلن يزول اخلطر العربى، وأن وجود 
عدد كبري من السكان العرب، يرتاوح ما بني 40 ـ 50 % سيكون كافًيا لتحويل اجلليل إىل حلبة 
جماهبة مستمرة ودامية.»أضف إىل ذلك أنه ال توجد طريقة تستطيع »إرسائيل« بواسطتها توطني 
املدهش هناك«. لذلك  العربى  الطبيعى  التكاثر  بأعداد يمكن أن ختلق توازًنا مع  باليهود  اجلليل 
فإنه يقول: »إن املفتاح لتوطني أعداد كبرية من اليهود ىف اجلليل وبناء مزارع ومراكز قروية ومدنية 
هناك؛ هو مصادرة األرايض«. لكنه يرى أن خوف احلكومة واملقاومة العربية التى بلغت أوجها ىف 
أحداث يوم األرض، أدت إىل جتميد املرشوع.وتربير إعالن املرشوع بأنه هيدف إىل توزيع السكان 
التربير  ينخدعوا هبذا  العرب مل  أن  به جمموعة سكان معينة.ويؤّكد كهانا  ُيقصد  »الدولة« وال  ىف 

»إهنم يدركون هدف املرشوع متاًما«))). 

ينطوى عىل خوف من رد فعل عربى. الذى  ويشري كهانا إىل مراوغة احلكومة ىف تربيرها، 
والذى  عليها،  املرشوع  غري  والبناء  الدولة«،  »أراىض  برسقة  رصاحة  العرب  كهانا  اهتم  حني  ىف 
من شأنه إدامة هذه الرسقة.ولذا يدعو كهانا إىل رضورة هدم هذه البيوت العربية الذى يعتربها 
غري قانونية.ويستنكر ما فعله مسئول عن إدارة أراىض إرسائيل الذى أعلن بداًل من هدم البيوت 
البيوت  هذه  بملكية  هلم  اعرتاًفا  ذلك  ىف  كهانا  هلم.ويرى  األرض  تأجري  القانونية،  غري  العربية 

بحكم الواقع«)3). 

عىل  االستيالء  حرية  اليهود  ملواطنيها  إرسائيل  حكومة  ترتك  بينام  أنه  الثابتة،  واحلقيقة 
األراىض وإقامة املستوطنات عليها، تقوم ىف الوقت ذاته بمصادرة األراىض العربية من أصحاهبا، 

))) كهانا، مائري: املرجع السابق، ص 75 ،97 ،88).  
كهانا، مائري: املرجع السابق، ص 88) : 89).  (((
كهانا، مائري: املرجع السابق، ص 90) : 93).  (3(
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التى  فقد »كانت احلقول والوديان اخلصبة  إليها.  الوصول  يتعذر  مناطق عسكرية  منها  أو جتعل 
ختص اجلامعات العربية كثرًيا ما تعترب »مناطق عسكرية مغلقة«، مما جعل من املتعذر عىل السكان 
املحليني الوصول إليها.وىف بعض األحيان، كان اجليش يزرع األلغام ىف احلقول وذلك للحيلولة 
دون قيام أصحاب األرض بالعناية هبا.وبعد بضع سنوات من بقاء األرض غري مزروعة، كانت 
ملكية األرض تعود إىل الدولة بموجب قوانني عثامنية قديمة قامت إرسائيل بإحيائها؛ وبعدئذ كان 
يمكن نقلها بأمان إىل اجلامعات اليهودية، مثل الكيبوتسات، من أجل تطويرها احلرصى كجزء من 

املرشوع الوطنى لبناء دولة هيودية«))). 

»إن  يقول:  أراضيهم حيث  باستعادة  يطالبون  إنام  العرب  أن  للدهشة هو علم كهانا  واملثري 
اآلخرين  العرب  من  اآلالف  مئات  ملطالبة  سابقة  يشّكل  األراىض  عىل  العرب  هؤالء  استيالء 
بيوهتم«  إىل  »العودة  كلامت  استخدم  عندما  وكذلك  الدولة«.  أنحاء  كل  ىف  أراضيهم  باستعادة 
عندما كان ينبه وحيّذر ىف كتابه استناًدا إىل ما كتبه مراسل صحيفة هاآرتس إيلن شحورى ىف عدد 
ىف  كيدم  شارع  منطقة  ىف  األخرية  األشهر  ىف  تربز  جديدة  ظاهرة  »هناك   :)(980/5/9( يوم 
جڤعات عليا ىف يافا...عرشات السكان اليهود يبيعون بيوهتم إىل عائالت عربية، وأصبح »جيتو 
عربيًّا«، وهناك يد خفية تعمل حتى عىل استبدال أسامء الشوارع من العربية إىل العربية.إن املنازل 
اليهودية ُتباع بأسعار أعىل من أسعار السوق العادية للعرب. وهذه البيوت يتم رشاؤها من قبل 
»عرب إرسائيليني«، وفوًرا يتم تأجريها إىل عرب من »املناطق املدارة« Ü أى من الضفة الغربية 
ا إىل  ـ ومن غزة، كان بعضهم قد سكن ىف املنطقة قبل 948). لقد بيع أكثر من )) منزاًل هيوديًّ
العرب ىف شارع كيدم خالل حواىل ثالثة شهور فقط. ويضيف كهانا قائاًل: »إن عودة عرب يافا 
من قبل عام 948) مع عائالهتم، ال تضيف أعداًدا جديدة فقط، بل تشكل سابقة مأساوية تفتح 

األبواب أمام مطالب مئات اآلالف من العرب اآلخرين )الذين هربوا( بالعودة إىل بيوهتم«))).

عليها  استيالءهم  يربر  ولكنه  البداية،  منذ  آخر  أرض شعب  أهنا  ينكر  كهانا ال  أن  والواقع 
بقوله: »لقد ُأخذت األرض من الغرباء ـ الكنعانيني ـ لتمكني اليهودى من تنفيذ مهمته التى خلق 

كوك، جوناثان: الدم والدين، مرجع سابق، ص 36.  (((
كهانا، مائري، املرجع السابق، ص 95).  (((
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من أجلها. )وقد حّدد كهانا هذه املهمة أن يكون نرباًسا هيتدى به، ونموذًجا وقدوة لآلخرين(.
اهلل خالق البرشية كل البالد له. أخذ من الكنعانيني أرًضا من أرضه، و»أعطاها لشعب إرسائيل، 
شعبه الذى اختاره«. لذا فهو يرى »إن حق شعب إرسائيل ىف هذه األرض ال يعتمد عىل رغبة أو 
إحسان من إنسان أو عىل سكنه التارخيى فيها. إنه حق ُأعطى هلذا الشعب من قبل خالق األرض 
الشعب  فيها شعوب أخرى إىل جانب  إهنا مل تؤخذ من شعوب أخرى، كى تعيش  وصاحبها«. 
يطبق  مكان  لديه  يكون  وكى  أغراضه،  ختدم  كى  اإلرسائيىل  للشعب  ُأعطيت  لقد  اإلرسائيىل، 
واجباته.ال يمكن أن يكون هناك آخرون يعيشون إىل جانب الشعب اإلرسائيىل ىف أرضه املختارة 

له، بحرية وأن يشاركوه ىف السيادة وامللكية هلذه األرض))). 

وتعكس ادعاءات كهانا التوظيف الصهيونى للمقوالت الدينية، وتتجاهل حقيقة أن اليهود 
املوجودين ىف األرض حاليًّا، هم مجاعات من املهاجرين جاءوا الستيطان األرض وال عالقة هلم 

بالنصوص التوراتية.

وقد اتفق مع كهانا ىف هذه الرؤية موشيه سيمون، عندما حّدد عام 985)، ىف أعقاب اهلّزة 
التى غشيت جوش إيمونيم مع اكتشاف احلركة الرسية، أن ما يميز األمة اليهودية عن سائر شعوب 
العامل »هو تعريفها كحاملة وعد. الوعد هو الذى سبق قيام األمة« أى ال يوجد هنا مكان للتاريخ، 
»وهذا ألن األمة ليست هى من خلقت وعدها.العكس هو الصحيح. لقد ُخلقت هذه األمة لتنفيذ 
ره لوعده املثايل ـ  فكرة سابقة عليها«. وأساس األزمة التى ينغمس فيها الشعب اليهودى هو: تنكُّ
الدينى »بناء جمتمع مقّدس يضّم كل أفراد األمة، وُيظهر يوميًّا، كامل اإلنسان وأفضل القيم األبدية 
اخلاصة بأنبياء احلق والعدل«.وقد حّدد سيمون، أن من يتنّكر لوعده هذا، سيتنّكر ىف هناية األمر 

لدولته.ورأى الدليل عىل ذلك ىف شعارات الصهيونية اجلوفاء))).

ويتفق كل من كهانا وسيمون ىف جتاهل الُبعد التارخيى، وذلك ىف قول كهانا »إن حق شعب 
إرسائيل ىف هذه األرض ال يعتمد عىل رغبة، أو إحسان من إنسان، أو عىل سكنه التارخيى فيها...«، 
وىف حتديد سيمون أن »الوعد هو الذى سبق قيام األمة« أى ال يوجد هنا مكان للتاريخ. وقد استندا 
ىف ذلك إىل مفهوم االختيار كام عرّب عنه كهانا بقوله : »اهلل خالق البرشية، كل البالد له.أخذ من 

كهانا، مائري، املرجع السابق، ص 6)).  (((
)))  גורני,יוסף : שם,עמוד 231:230. 
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الكنعانيني أرًضا من أرضه، و»أعطاها لشعب إرسائيل؛ شعبه الذى اختاره«، وكام حّدده سيمون 
ىف دور حمّدد عىل الشعب اليهودى القيام به.

وهي:  أساسية،  تيارات  ثالثة  موقف  عن  عرّبت  وثائق  ثالث  وحتليل  وبدراسة  سبق،  ومما 
الكاملة« وتعرب عن  مُمثاًل ىف »احلركة من أجل أرض إرسائيل  العمل  ينبع من حركة  الذى  التيار 
موقفه وثيقة »من أجل أرض إرسائيل الكاملة«، والتيار الدينى الصهيونى وُتعرب عن موقفه وثيقة 
»لن تقيموا« التى كتبها تسڤى هيودا هكوهني كوك، والتيار الذى ينبع من حركة »حريوت«، وتعرب 
التى  اليهودى ىف وطنه، وىف احلرية، واألمن والسالم«،  الشعب  عن موقفه وثيقة »إقرار حقوق 
التيارات  كتبها مناحيم بيجن والتى تعرف اختصاًرا بـ »إقرار احلقوق«، اتضح مدى اتفاق هذه 
ىف تأييدها لفكرة »أرض إرسائيل الكاملة« وإقامة املستوطنات اليهودية، وىف نظرهتا لالستيطان 

كواجب مع فكر زعامء اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة. 
ك بفكرة »أرض  وبدراسة فكر زعامء »اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة«، اتضح أن التمسُّ
استيطانية  نشاطات  من  اجلامعات  هذه  به  قامت  ملا  الرئيسى  املحّرك  هو  كان  الكاملة«،  إرسائيل 
حكومة  أو  ـ،  استحياء  عىل   Ü العمل  حكومة  من  سواء  لنشاطاهتا  دعم  من  عليه  حصلت  وما 
ك بفكرة »أرض إرسائيل الكاملة« من  . واخلطورة احلقيقية هى فيام يمثله التمسُّ الليكود رصاحًةً

عقبة حقيقية ىف طريق السالم. 
 ،(977 عام  خريف  ىف  للقدس  السادات  »زيارة  ىف  إيمونيم«  »جوش  مجاعة  رأت  فقد 
واتفاقيات كامب ديڤيد التى تلتها ثّم معاهدة السالم عام 979)، استسالًما أمام مطالب األغيار. 
فاالنسحاب من سيناء وإعادهتا إىل مرص تطبيًقا ألحكام املعاهدة، كان خيالف ىف نظرهم مرشوع 
لقراءهتم  وفًقا  حدودها  تكون  أن  ُيفرتض  التى  إرسائيل«  »أرض  كامل  عىل  اليهودية  السيطرة 
أو هنر  النيل  النهر هو هنر  إذا كان هذا  ما  أن يكون واضًحا  بدون  ـ  التوراتى »هنر مرص«  للنص 
وادى العريش، وهو واٍد ساحىل أكثر قرًبا من إرسائيل.وقد شاركت »جوش إيمونيم« إىل جانب 

جمموعات من غالة القوميني الراديكاليني ىف »حركة وقف االنسحاب من سيناء)))«))). 
)))   حركة وقف االنسحاب من سيناء: هى منظمة متعلقة »بجوش إيمونيم«، تم تأسيسها  ىف ربيع )98) ملعارضة 
القيادية فيها عىل مجاعتني متداخلتني: دعاة »جوش إيمونيم« من  االنسحاب من »ياميت«. وقد توزعت األدوار 
حزب »حتيا« و»ييشع« اخلائفني من أن يشكل إخالء مستوطنات اليهود ىف سيناء، ىف مقابل السالم، سابقة خطرة 
بالنسبة إىل الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدد من احلاخامات امللتزمني بمبدأ يقول أن »ياميت« جزء ال يتجزأ من أرض 
إرسائيل وأن التخىل عنها سيعوق عملية اخلالص اإلهلى تعويًقا شديًدا.وكان هدف املنظمة األول وقف االنسحاب 

بتعبئة الرأى العام اجلامهريى.)لوستك، إيان: األصولية اليهودية ىف إرسائيل، مرجع سابق، ص70:)7). 
كيپل، جيل: يوم اهلل احلركات األصولية املعارصة ىف الديانات الثالث، مرجع سابق، ص 76).  (((
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أوسلو  اتفاقية  ىف  املتطرفة  الدينية  اليهودية  واجلامعات  الصهيونى  اليمني  رأى  فقد  كذلك 
993) خطًرا هيدد بضياع ما تّم احلصول عليه ىف حرب 967). فقد رأوا ىف إخالء الضفة الغربية 
مقابل  »األرض  سياسة  شامري  إسحاق  وشّبه  األرض.  ىف  التارخيى  احلق  عن  تنازاًل  غزة  وقطاع 
السالم« بقتل الوالدين، ورأى أنه ال جيب عىل اجلنود االنصياع إىل األوامر، وعرّب عن ذلك قائاًل: 
»إذا أعطى قائد أمًرا للجندى بقتل أمه أو أبيه ـ هل جيب عىل اجلندى االنصياع له؟ وإخالء هيود 
عن أرض وطنهم، مثله كاغتيال األم أو األب، والتاريخ«. وىف يوليو 995) أعلن احلاخامات 
شابريا، ونريا، وعىل غرارهم احلاخام شلومو جورين كبري احلاخامات األشكناز ىف إرسائيل، فتوى 
حتظر عىل جنود اجليش اإلرسائيىل املشاركة ىف إخالء مستوطنات، وأصبح املصطلح »مستوطنات« 
ُيطلق أيًضا عىل معسكرات وقواعد اجليش. وقد وقعت فتوى احلاخامات هذه موقع االستحسان 

ىف املفدال))). 

اليمني  مع  وحتالفها  املتطّرفة  الدينية  اليهودية  اجلامعات  تلعبه  الذى  الدور  تنامى  ظل  وىف 
الصهيونى املتطّرف، يمكننا أن ندرك حجم الصعوبات والعقبات التى تواجهها مسرية السالم، 

التى تقوم عىل فكرة السالم العادل »السالم مقابل األرض«.  

*    *    *
 

)))  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 13:12.
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ǺǱƘƦǩƗ ǨǆǞǩƗ

ǰǾǾǲǾǎƾǪǞǩƗ ǰǭ ǜǡǸǮǩƗ

الفلسطينيني،  من  املتطرفة  الدينية  اليهودية  اجلامعات  موقف  يتناول  الفصل  هذا  ألن  نظًرا 
الفلسطينيني  املواطنني  أو  إرسائيل«  »دولة  ىف  املواطنني  غري  املحتلة،  األراىض  ىف  املقيمني  سواء 
داخل حدودها والذين ُيعرفون باسم »عرب إرسائيل«، أو »عرب 48«، فقد ارتأيت أن مقتضيات 
من  الوحيدة  البقية  باعتبارهم  إرسائيل«؛  »عرب  مصطلح  حتديد  إىل  حتتاج  الفصل  هذا  دراسة 

الشعب الفلسطينى الذين يعيشون ىف أراضيهم داخل إرسائيل.وباعتبارهم »فلسطينيى 48«.

: فلسطينيو 48 أولاً

»ىف عام 948)م احتلت العسكرية الصهيونية 76.70 % من أرض فلسطني، وتم ترشيد 
حواىل 736 ألف فلسطينى يشكلون نسبة ).50 % من عدد الفلسطينيني عام 948)م.وقد بقى 
من الفلسطينيني ىف إرسائيل نحو 56) ألف فلسطينى بنسبة 0.6)% من تعداد الفلسطينيني ونسبة 
7.87)% من إمجاىل سكان إرسائيل هناية عام 948)م.وىف عام 988)م أصبح عددهم نحو 795 
ألف نسمة يشكلون نسبة 7.96)% من جمموع السكان.ويالحظ املحافظة عىل نفس النسبة تقريًبا 
بني عامى 948) وعام 988)م. ويتوقع وصول عدد العرب ىف إرسائيل إىل ).) مليون نسمة ىف 

مقابل ).4 مليون هيودى وأن نسبتهم سرتتفع إىل ))% من جمموع سكان إرسائيل«))). 

سلسلة   السالم،  نحو  اإلرسائيىل  املجتمع  توجهات  ىف  دراسة  اإلرسائيلية  الشخصية  )د(:  خليفة  حممد  حسن،    (((
الدراسات الدينية والتارخيية العدد ))(، مركز الدراسات الرشقية، جامعة القاهرة ، ص3).
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وقد عانى فلسطينيو 48 من حماوالت »دولة إرسائيل« حرماهنم من »هويتهم الفلسطينية«، 
ومن عزهلم عن الفلسطينيني خارج »دولة إرسائيل« وعن العرب بصفة عامة. »فقد سعت الدولة 
سعيًّا حثيًثا خالل عدة عقود منذ تأسيسها »لنزع الصفة الفلسطينية« عنهم.فقد كانت ترغب ىف 
فصل حقوقهم عن حقوق الفلسطينيني ىف األراىض املحتلة وحقوق ماليني الالجئني.لقد سعت 
السـتئصال الذكـريات الوطنية والثقـافية لألقلية العـربية، وإىل حتـويلهم إىل »عـرب« حمرومني 

من اهلوية«))). 

ثانياًا: موقف اجلماعات اليهودية الدينية املتطرفة من الفلسطينيني   

اليهودية  اجلامعات  موقف  وشّكلت  صاغت  التى  الفكرة  هى  اليهود«،  »دولة  فكرة  كانت 
كتابه  ىف  »كاخ«  حركة  زعيم  كهانا،  مائري  احلاخام  عّرفها  وقد  الفلسطينيني.  من  املتطّرفة  الدينية 
»أشـواك ىف عيونكـم«، بقـوله: »دولة اليهود تعنى فكًرا وعالقـات هيـودية، تعـنى ثقافة هيودية 
عىل  هيودية  وسيطرة  هيودية  سيادة  تعنى  ذلك،  كل  فوق  هيودى.لكن  مجهور  ىف  هيودية  وروًحا 

»أرضها املوعودة«))).

داخل  الفلسطينيني  ضد  عنرصى  متييز  اليهود«  بـ»دولة  إرسائيل«  »دولة  تعريف  ذات  وىف 
حدود الدولة.ألنه وفًقا هلذا التعريف فإن »أرض إرسائيل هى ملك ال للشعب اإلرسائيىل ولكن 
للمواطنني  ليس  أنه  ذلك  عن  األزمنة.وينجم  مجيع  وىف  مكان  كل  ىف  ولليهود  اليهودية،  لألمة 
ىف  إنشاؤها  يتم  التى  اجلامعات  من  استبعادهم  ويمكن  البالد،  أراىض  معظم  ىف  حقوق  العرب 
تلك األراىض. فاليهودى ىف بروكلني وأبناؤه، وأبناؤه الذين مل يولدوا، يتمتعون بحقوق مطلقة 
وأبدية ىف إرسائيل )حتى إذا اختاروا عدم ممارسة تلك احلقوق(، ىف حني أن املواطن الفلسطينى ىف 
النارصة أو حيفا، الذى عاشت عائلته ىف تلك األراىض املسامة إرسائيل طيلة عدة أجيال ال يتمتع 

بتلك احلقوق«)3).

ويتفق تعريف مائري كهانا زعيم حركة »كاخ« »لدولة اليهود« مع تأكيد احلاخام تسڤى هيودا 

كوك، جوناثان: الدم والدين، مرجع سابق، ص  3).    (((
))) כהנא , מאיר: לשכים בעיניכם,פרק א,עמוד 2

                                                   http://www.Kahane.org.il/meir/lesikim/lesk1.htm 
)3) كوك، جوناثان: الدم والدين، مرجع سابق، ص 50، )5.
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كوك، املرشد األيديولوچى حلركة »جوش إيمونيم« عىل حقيقة أن كون شخص ما ال يسكن ىف 
إرسائيل ال تغري حقوقه ىف األرض.فهو يرى »أن الشعب اليهودى الذى ُأعطيت له األرض ليس 
الشعب الساكن ىف البالد ىف الوقت الراهن...لكن األرض مودعة بأيدى اإلرسائيليني كوديعة من 
أجل كل هيود الشتات الذين سيأتون مجيًعا ىف املستقبل، وهذا هو جوهر اخلالص وإقامة الدولة 

هى البداية، بدايته«))). 

ويرى احلاخام مائري كهانا إمكانية حتقيق هذه »الدولة اليهودية« فقط ىف إطار »أغلبية هيودية 
ثابتة وأقلية عربية هادئة وصغرية ـ نسبيًّا. لكن العرب يعتقدون أن اليهود لصوص رسقوا منهم 
أرضهم. ال يشعر العرب بعالقة ُملزمة أو بشعور جتاه دولة روحها هيودية. والعرب يتزايدون كامًّ 
وكيًفا. وسيطالبون بنصيب أكرب ىف السلطة، سيطالبون بـ »حكم ذايت« ىف أجزاء خمتلفة من الدولة. 
وىف النهاية سيهددون األغلبية اليهودية من خالل نسبة املواليد العربية والنتيجة: اعتداءات دامية.

ر كهذا؛ فهناك طريق واحد مفتوح أمامنا: ترحيل فورى للعرب من  ا ىف منع تطوُّ إذا كنا نرغب حقًّ
»أرض إرسائيل« إىل أراضيهم. ألنه بالنسبة لعرب إرسائيل وهيودها يوجد فقط حل واحد هو: 

الفصل. اليهود ىف أرضهم، والعرب ىف أراضيهم. الفصل.فقط الفصل«))).

أن تكون هادئة  اليهود« برشط  أقلية عربية داخل »دولة  قبول وجود  بإظهار  بدأ كهانا  لقد 
فال  أراضيها  رسقوا  لصوص  هم  اليهود  بأن  تعلم  لكوهنا  اهلدوء  صفة  عنها  نفى  وصغرية.ثّم 
يمكن أن تكون هادئة.ونفى عنها أن تكون أقلية صغرية بسبب زيادة نسبة املواليد.ووصل بنا إىل 
احلل النهائى »الرتحيل«. )ترحيل فورى للعرب من »أرض إرسائيل« إىل أراضيهم(. واستخدم 
واستخدم  العربية.  الدول  هبا  ويقصد  »أراضيهم«،  العرب  مع  اجلمع  صيغة  ىف  أرض  كلمة 
أرضهم،  ىف  سواها.»اليهود  أرض  هلم  ليس  بأنه  تأكيًدا  اليهود،  مع  املفرد  صيغة  ىف  أرض  كلمة 

والعرب ىف أراضيهم«.

املرادف احلقيقى، ىف معتقد كهانا لـ »دولة  لقد كان طرد العرب من »أرض إرسائيل«، هو 
انتخابات  ىف  احلسم  نسبة  اجتاز  إنه  حيث  كنيست،  عضو  كونه  كهانا  استغل  فقد  اليهود«.لذا 
الكنيست احلادى عرش 984)، واقرتح قوانني عنرصية أمهها هو ذلك القانون الذى ينّص عىل 

)))  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד  163.
))) כהנא , מאיר: לשכים בעיניכם,פרק א,שם,עמוד 2 .
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أن مواطن دولة إرسائيل هو فقط ابن الشعب اليهودى. ووفًقا القرتاحه، فإن غري اليهودى الذى 
يذعن لسلطة اليهود ويوافق عىل دفع الرضائب والتنازل عن حقه ىف توىل أى منصب نفوذ ال يعّد 

مواطنًا بل »جري توشاڤ«))) »أجنبى مقيم«))).

غري  ملعاملة  أساًسا  لتكون  ميمون  بن  موشيه  وضعها  التى  باملفاهيم  كهانا  مائري  تأثر  وقد 
اليهود  غري  بمعاملة  املتعلقة  للمفاهيم  رئيسيًّا  »مصدًرا  يعّد  ميمون  بن  موشيه  ألن  اليهود.ذلك 
الذين ينهزمون ويصبحون خاضعني للحكم اليهودى، والتى يمكن أن تنطبق بوضوح عىل »عرب 
الفصل  ىف  املفاهيم  هذه  ميمون  بن  موشيه  حّدد  غزة«)3).وقد  وقطاع  الغربية  والضفة  إرسائيل« 

السادس من »هيلخوت مالخيم«، قائاًل: 

»)- ال تشنوا حرًبا عىل أّي إنسان، حتى تستدعونه للصلح... هكذا ورد ىف التوراة: »حني تقرتب 
، والتزموا  من مدينة لكى حتارهبا استدعها للصلح«)تثنية 0)/0)(. فإذا أذعنواـ  يقصد أهلهاـ 
بالوصايا السبع التى ُأمر هبا أبناء نوح ـ فال تقتلوا منهم أحًدا؛ ويكونوا لكم للتسخري، كام ورد 

ىف التوراة »يكونوا لك للتسخري ويستعبدوا لك« )التثنية 0)/))).

فال   ñ السخرة  يقبلوا  ومل   ، االستعباد  قبلوا  إذا  أو  االستعباد،  يقبلوا  ومل  السخرة،  قبلوا  إذا   -(
تستجيبوا هلم حتى يقبلوا األمرين. واالستعباد الذى عليهم قبوله- هو أن يكونوا ىف وضع 
يتولوا  وال  لليهود؛  خاضعني  يكونوا  وأن  إرسائيل،  ىف  رؤوسهم  يرفعوا  وال  وأذالء،  أدنى 

منصًبا ىف إرسائيل.

3- والسخرة التى عليهم قبوهلاـ  هى أن يكونوا عىل استعداد خلدمة امللك بأجسادهم وأمواهلم؛عىل 
سبيل املثال بناء األسوار، تعزيز القالع، وبناء قرص امللك وما شابه ذلك.هكذا ورد: »وهذا هو 
سبب التسخري الذى جعله امللك سليامن، لبناء بيت الرب وبيته والقلعة، وسور أورشليم...

بنو  اليوم.أما  هذا  إىل  عبيًدا  سليامن  منهم  واختذ  لسليامن...  كانت  التى  املخازن  مدن  ومجيع 
إرسائيل، فلم جيعل سليامن منهم عبيًدا ألهنم رجال القتال وخّدامه وقواده، ورؤساء مركباته 

وفرسانه« )امللوك األول 9/ 5):)))«)4).
هو من ترك عبادة األوثان، ولكنه مل يقبل سوى وصايا أبناء نوح السبع فقط مثل: اإليامن باهلل، واالمتناع عن القتل،   (((

والرسقة، والزنا.  
    http://www.myehudit.org/forum/index.php?topic=620.0;wap    3 הרב כהנא ביוגרפיה ,עמוד  (((

)3)  هاركابى، هيوشافات: ساعة إرسائيل املصريية، مرجع سابق، ص )8).
)4)  מימון,משה: משנה תורה,ספר שופטים,הלכות מלכים ומלחמה,פרק ו,עמוד 1

                          http://www.mechon-mamre.org/i/e506.htm                                                               
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  ونستخلص من ذلك أن غري اليهودى يمكنه اإلقامة ىف الدولة اليهودية ىف حالة قبوله االلتزام 
بالوصايا السبع املفروضة عىل أبناء نوح، وقبول السخرة، واالستعباد. 

ومتاشًيا مع مفاهيم موشيه بن ميمون، اقرتح احلاخام كهانا خطة مفّصلة هتدف إىل أحد أمرين 
مها طرد العرب من »إرسائيل«، أو إقامتهم فيها بدون جنسية وبدون حقوق سياسية.وقد رأيت 
رضورة عرض عنارص هذه اخلطة املفّصلة كام وردت ىف كتاب كهانا »أشواك ىف عيونكم«، ولكن 

بصورة أكثر تركيًزا، وذلك عىل النحو التاىل:

)- ال حيق لغري اليهودى احلصول عىل جنسية املواطن ىف »الدولة اليهودية«، ألن » دولة إرسائيل 
وطنًا  اليهودية«  »الدولة  تشّكل  وبذلك  فقط،  اليهودية  األمة  أجل  من  اآلن  وقائمة  قامت 
اليهودية. الديانة  الدخول ىف  اجلنسية عليه  اليهودي«.ومن يرغب ىف احلصول عىل  للشعب 

وجيب أن يمنح ترصيح سنوى لكل شخص غري مواطن ىف الدولة لإلقامة فيها، وىف هناية كل 
سنة، تدرس كل حالة عىل حدة.  

)- يعرض عىل كل عربى ىف »أرض إرسائيل« أن ينتقل بمحض إرادته احلّرة إىل دولة عربية، أو 
إىل أى دولة أخرى يريدها، عىل أن يتم حتديد قيمة التعويضات التى ستدفع له مقابل ممتلكاته 
التى سيرتكها ىف إرسائيل، من قبل طرف حمايد.مع األخذ بنظر االعتبار الديون التى تتحملها 

الدول العربية للطوائف اليهودية التى هاجرت من هذه الدول.

3- العربى الذى يرفض هذا العرض، ُيطلب منه أن يعلن والءه »للدولة اليهودية« بصيغة تظهر 
اعرتافه بكون »أرض إرسائيل« وطن الشعب اليهودى، وبالسيادة اليهودية الكاملة، وبحق 
هذا  وفق  يترصف  ومن  األرض.  هذه  عىل  السيادة  ىف  واألوحد  الوحيد  اإلرسائيىل  الشعب 
حق  )مثل  سياسية  حقوق  بدون  جنسية،  بدون  إرسائيىل  كمواطن  البالد  ىف  يظّل  الطلب، 

االنتخاب(.

4- العربى الذى يرفض القبول هبذا الوضع، ُتدفع له تعويضات عن ممتلكاته ويتم إبعاده إىل دولة 
عربية، ولكن ليس إىل دولة غربية.يتم إبعاده دون احلاجة إىل استخدام القوة، ولكن إذا أرّص 
العربى عىل رفضه، يتم إبعاده بالقوة وبدون تعويضات.يتم نقل امُلبعدين إىل حدود لبنان، أو 

األردن، أو إىل املنطقة الفاصلة بني مرص وإرسائيل.
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5- العربى الذى تتم املوافقة عىل بقائه بعد أن يقسم يمني الوالء »للدولة اليهودية«، إذا ُأدين فيام 
بعد بارتكاب خمالفة وطنية، أو أمنية وكذلك كل من يقدم املساعدة إىل مثل هذا العربى ال يتم 

إدخاله إىل السجن، بل يتم إبعاده عن البالد بدون أية تعويضات.

6- يتم توضيح مشكلة العرب أمام كل هيود العامل.ويتم تفسري وبيان أخطارها إذا مل حتل.وسيطلب 
من هيود العامل متويل خطة اهلجرة متوياًل طارًئا.

7- ُيطلب من كل مواطن ال حيمل اجلنسية اإلرسائيلية أن يعمل ثالث سنوات ىف إطار كتيبة عمل.

ا. وهذا االلتزام ُيطبق عىل الفرد لدى بلوغه سن الثامنة عرشة. ومن ثّم، يعمل مدة شهر سنويًّ
لن ُيقبل أى طالب عربى ىف اجلامعات، إال بعد أن يقسم يمني الوالء »للدولة اليهودية«.

8- جُتبى الرضائب بكاملها من »عرب إرسائيل« وال يسمح بالتهرب من الرضائب.

9- تدفع خمصصات التأمني الوطنى حلامىل اجلنسية اإلرسائيلية فقط.

0)- تنفيذ محلة مجاهريية واسعة النطاق من أجل تشغيل عامل هيود))).

الرشوط  عىل  توافق  سوف  ضئيلة  »نسبة  بأن  القائل  الرأى  ىف  أيًضا  كهانا  مائري  ويعتقد 
بصفة  يكونون  سوف  وهؤالء  املواطنة،  حق  عىل  حيصل  ال  الذى  املقيم  األجنبى  عىل  املفروضة 
اخلاصة  القواعد  تطبيق  فإن  الرأى،  هلذا  ووفًقا  يبقون«.  سوف  ولذلك  العجائز  من  أساسية 
وسوف  أيدهيم،  ىف  القرار  يصبح  العرب.إذ  لطرد  ذكيًّا  بدياًل  يكون  سوف  املقيمني  باألجانب 

يرحلون بمحض إرادهتم«))).  

ومن خالل حتليل ثالث وثائق عرّبت عن موقف ثالث تيارات أساسية، وهي: التيار الذى 
ينبع من حركة العمل ممثاًل ىف »احلركة من أجل أرض إرسائيل الكاملة« وُتعرّب عن موقفه وثيقة 
»من أجل أرض إرسائيل الكاملة«، والتيار الدينى وُتعرّب عن موقفه وثيقة »لن تقيموا« التى كتبها 
ينبع من حركة »حريوت«، وُتعرّب عن موقفه  الذى  احلاخام تسڤى هيودا هكوهني كوك، والتيار 
مناحم  كتبها  التى  والسالم«،  واألمن  واحلرية،  وطنه،  ىف  اليهودى  الشعب  حقوق  »إقرار  وثيقة 
بيجن)3)9)ـ )99)(، من خالل حتليل هذه الوثائق اتضح أهنا  مل تطالب بطرد السكان العرب 

)))  كهانا، مائري، املرجع السابق، ص 7)):9)).. 
)))  هاركابى، هيوشافات: ساعة إرسائيل املصريية، مرجع سابق، ص 85). 
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حق  أو  األرض  عىل  حق  أو  نصيب  هلم  ليس  أهنم  عىل  تؤكد  ولكنها  منهم،  األرض  ومصادرة 
تقرير املصري.

الثالث  ىف  الوثائق  الكاملة«، «ال ترى  وىف رأى »أريه نئور« مؤلف كتاب »أرض إرسائيل 
سكان األرض العرب شخًصا له حق تقرير املصري، أو حق حتديد مستقبله القومى واملدنى.حًقا 
التى ىف حوزهتم، لكن  البالد، أو مصادرة األرض  العرب من  الوثائق مطالبة بطرد  ال توجد ىف 
وفًقا هلذه الوثائق ليس للعرب نصيب وال إرث ىف احلق عىل األرض، ألنه مقصور عىل الشعب 
اليهودي«))).ومل يتحدث احلاخام تسڤى هيودا هكوهني ىف وثيقة »لن تقيموا«، بصورة مبارشة عن 
وثيقة  تتجاهل  الغرباء«.كذلك  أراضينا أليدى  تسليم  لكنه حيّدد »جرم وخطيئة  املناطق،  سكان 
الكاملة« متاًما مسألة جنسية هؤالء السكان وتكتفى بحديث عام عن  »من أجل أرض إرسائيل 
دون  الساكنني  كل  واملساواة...إرث  احلرية  ستكون  احلدود  هذه  داخل  »ىف  واملساواة«:  »احلرية 
من  بطلب  اليهود«  »دولة  جنسية  منح  احلقوق«  »إقرار  وثيقة  ىف  بيجن  مناحم  حيّدد  بينام  متييز«، 

امُلرشح للحصول عىل اجلنسية وبتعهده اإلخالص للدولة.«))).  

رغم  اليهود«،  »دولة  باعتبارها  »إرسائيل«  بدولة  بالعالقة  اجلنسية  بيجن  مناحم  ربط  لقد 
وجود أقلية غري هيودية ال يستهان هبا فيها. وقد اتفق مناحم بيجن ممثل اليمني الصهيونى ىف ذلك 

مع فكر اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة ىف تأكيدها عىل الطابع اإلثنى للدولة.

ملنع  آخر  قانوًنا  كهانا  مائري  احلاخام  اقرتح  للدولة،  )العرقي(  اإلثنى  الطابع  هلذا  وترسيًخا 
االختالط، ويقىض بفرض عقوبة احلبس عىل اليهودى والعربية أو العربى واليهودية اللذين حيدث 
بينهام اتصال جنسى أو عالقة زواج.ويرى مؤيدوه أن هذه االقرتاحات قد ُأخذت من داخل كتب 
»اهلاالخا« الرشيعة، وبخاصة من كتاب الرمبام رابى موشيه بن ميمون »משנה תורה«، لكن أطلق 
عليها املعارضون له »قوانني نرينربج« بسبب تشاهبها، ىف رأهيم، مع قوانني حّرم فيها األملان عىل 
اليهود أن يصبحوا مواطنى أملانيا أو الزواج من األملانيات.وقد ُعّد كهانا ىف نظر أكثرية احلاخامات، 
حريديم ودينيني قوميني، حمّرًفا لليهودية، لتجاهله املصادر التقليدية العديدة التى متيل إىل التسامح 

واحلذر ىف العالقة بشعوب العامل)3). 
)))  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 175.  

)))  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 176:175.
)3)  הרב כהנא ביוגרפיה ,שם,עמוד 3 .   
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وقد أرجع كهانا وجود عالقات بني العرب واليهود إىل:

)- االهنيار األخالقى لليهود.

)- االحتكاك املتزايد بني اليهود والعرب ىف املصانع وأماكن العمل واجلامعات اليهودية.

3- احتياج اليهوديات الرشقيات للامل.

4- احتياج اليهوديات الغربيات تفريغ الشحنة. 

5- وهذه االتصاالت حتدث غالًبا ىف اجلامعات.لذا يرى كهانا أن جامعة بن جوريون تساهم ىف 
هذه الظاهرة بسبب سياسة املساكن املختلطة للجميع، ذكر وأنثى، هيودى مع عربى.

املشرتكة  الشبابية  املخيامت  بإقامة  والعرب  اليهود  بني  االجتامعى  احلاجز  احلكومة  إسقاط   -6
احلكومة  جهود  أن  كهانا  والتعليم.ويرى  الرتبية  وزارة  قبل  من  واليهود  العرب  للطالب 

ستؤدى إىل تدمري الطابع اليهودى للدولة))).  

 وقد استقطبت مفاهيم احلاخام كهانا عدًدا ال يستهان به من الشباب الدينى القومى، فها هو 
يارون أدلر)))، عضو ىف حركة آيل.بدأ طريقه ىف املفدال، لكن تطّرفت وجهات نظره مع الوقت 
وأّيد كاخ. وعندما ُسئل أدلر عن نشاطه العنرصى ىف حركة بنى عكيڤا، قال: »ال يفرق معنا كون 
ا أم غري هيودى. نحن نعارض  الشخص يابانيًّا، أو أمريكانيًّا، أو صينيًّا. املهم هو ما إن كان هيوديًّ
البالد؛ فعليه أن يعيش فيها بال  املثال إىل  يابانى عىل سبيل  إذا جاء  أى اتصال بني هيود وغرباء. 

حقوق. جيب أن يأخذوا عىل عاتقهم قانون العمل والرضائب«)3).                  

زعامء  من  فيها  سخر  إرسائيل«  »عرب  ضد  حتريضية  محلة  كهانا  تزّعم  ذلك،  عىل  وبناًء 
الصهيونية الذين رأوا إمكانية التعايش السلمى بني العرب واليهود ىف »أرض إرسائيل« من خالل 
تقديم ضامنات ضد طرد العرب وحصوهلم عىل املساواة ىف احلقوق املدنية والوطنية. فقد اعترب ما 

كتبه زئيڤ جابوتنسكى هبذا الشأن ىف مقالة بعنوان »اجلدار احلديدي« عام 3)9)، هراء.

فقد رأى جابوتنسكى، أنه ال يوجد أمل ىف احلصول عىل موافقة »عرب فلسطني« بشأن حتويل 
)))  كهانا، مائري، املرجع السابق، ص 99):00). 

)))  كان عضًوا ىف حركة بنى عكيڤا ىف تل أبيب، ثم اجته إىل حركة »آيل«.
)3)  אנשי ארגון אי"ל,איפה הם היום? הארגון היהודי עדין לוחם,אמצע נתניה,שם,עמוד 44 .                                                                                
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»فلسطني« إىل »دولة« ذات أغلبية هيودية، ألن العرب  سيظلون يقاومون املحتلني األجانب ما دام 
لدهيم أمل ىف ختليص أنفسهم من االحتالل األجنبى، واحليلولة دون أن تصبح فلسطني »أرض 
إرسائيل«، وال شىء ىف العامل يمكنه أن جيعلهم يتخلون عن هذا األمل؛ إال ىف حالة فقداهنم أى 
»سيبدءون  قائاًل:  جابوتنسكى  أوضح  احلالة  هذه  وىف  األجانب.  املحتلني  من  التخلص  ىف  أمل 
املدنية  احلقوق  ىف  واملساواة  طردهم  ضد  ضامنات  إعطائهم  مثل  عملية  أمور  عىل  مساومتنا  ىف 
الشعبان ىف سالم  يعيش  نمنحهم  عندئذ ضامنات ترضيهم، وأن  أن  والوطنية... وأمىل وإيامنى 
وحسن جوار. لكن السبيل  الوحيد لذلك االتفاق هو من خالل اجلدار احلديدى، أى أن تنشأ ىف 

فلسطني قوة ال يمكن أن تتأثر بأى شكل من األشكال بالضغط العربى«))).

وقد اتفق كهانا مع جابوتنسكى، ىف أنه ال يوجد أمل ىف احلصول عىل موافقة »عرب إرسائيل« 
بشأن حتويل »فلسطني« إىل »دولة« ذات أغلبية هيودية، إال ىف حالة فقداهنم أى أمل، ولكنه اختلف 
معه بشأن إعطاء ضامنات ضد طرد العرب، وعلق كهانا عىل ما أورده جابوتنسكى قائاًل: »من 
املؤسف أن نكتشف بأن رجاًل منطقيًّا مثل جابوتنسكى كان قادًرا عىل أن يكتب مثل هذا اهلراء... 
أمل يدرك بأن إعطاء ضامنات بشأن عدم طرد العرب من البالد ستؤدى ىف النهاية إىل خلق أغلبية 
بالذات  أنه بوساطة »حسن اجلوار«  عربية بأسهل الطرق؟ هل فعاًل، مل يكن بمقدوره أن يدرك 

واملساواة ىف احلقوق السياسية، يستطيع العرب حتويل »الدولة اليهودية« إىل »فلسطني«؟«))).

زئيڤ  كتب  منذ  التنقيحية  األيديولوچية  اخرتق  قد  ملحوًظا  ًرا  تطوُّ هناك  أن  والواقع 
جابوتنسكي: »ىف كل جملس وزراء يشغل فيه هيودى منصب رئيس الوزراء سيكون نائب رئيس 
الوزراء عربيًّا؛ والعكس بالعكس، وحتى املطالبة من »ساكن عربى ىف أرض إرسائيل« أن يتجه 
بطلب ملنح اجلنسية عىل أساس االلتزام باإلخالص لدولة اليهود كام أورد مناحم بيجن ىف وثيقة 
»إقرار احلقوق«. ويرجع ذلك إىل إثارة فكرة التكافؤ الديموغراىف الذى بإمكانه تعريض استقرار 
الوضع  ـ فكلام زادت خطورة  ـ من وجهة نظرهم  الكاملة  اليهودية للخطر ىف األرض  األغلبية 
الديموغراىف زاد تأكيد متحدثى املدرسة التنقيحية واليمني الصهيونى عىل »هيودية الدولة«، وعىل 

التعاون السياسى املشرتك مع األحزاب احلريدية)3).      

 SHLAIM,AVI: THE IRON WALL,PENGUIN BOOKS,England,2001,Page 13:14.  (((
)))  كهانا، مائري، مرجع سابق، ص5)). 

)3) נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 177. 
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ب اجلماعات اليهودية الدينية املتطرفة ضد العرب ثالثاًا: مظاهر تعصُّ
ف من جانب اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة ضد العرب  ب والتطرُّ تعّددت مظاهر التعصُّ
داخل  أو  املحتلة  األراىض  ىف  املقيمني  سواء  خاصة،  بصفة  الفلسطينيني  والعرب  عامة،  بصفة 

حدود »الدولة«. 

 1- مييل املتطرفون الدينيون إىل اعتبار العرب هم العماليق

قال احلاخام س. يرسائييل: »إن حماربة العرب مثلها كاحلرب املقدسة التى وصفها موشيه بن 
ميمون، بأهنا جيب أن تشن ضد ثالثة هم: عامليق، والشعوب السبعة، وملساعدة إرسائيل ضد أى 

جيش أجنبى يعتدى عليها«))).

باجلامعة  األوسط  الرشق  ودراسات  الدولية  العالقات  أستاذ  هاركابى،  هيوشافات  يرى 
هم  العرب  اعتبار  إىل  األحيان،  من  كثري  ىف  القوميني،  الدينيني  املتطرفني  بعض  ميل  ىف  العربية، 
من  مندثًرا  يعد  مفهوًما   ،)(9 7)ـ   /(5 التثنية  متاًما)سفر  بإبادهتم  اليهود  أمر  الذين  العامليق، 
العصور البدائية القديمة، »فإنه أصبح باطاًل ألن سنحاريب امللك األشورى مزج مجيع األمم مًعا، 
بحيث أصبح من العسري حتديد من ينحدر من ساللة العامليق.ومع ذلك يرص بعض احلاخامات 

عىل إضفاء معنى معارص عىل ذلك املفهوم من أجل قتل العامليق«))). 

اجلامعات  هلذه  الفكرية  األيديولوچية  عن  بالعامليق  للعرب  اجلامعات  هذه  تشبيه  ويعرّب 
اليهودية الدينية املتطّرفة، التى تتخذ من الكتب الدينية والرتاثية، ممثلة ىف العهد القديم والتلمود، 
فيها،  الواردة  والتعبريات  املصطلحات  وتستخدم  هلا،  ومرجًعا  سنًدا  الرشيعة  فقهاء  ورشوح 

وتطبقها وتفرضها عىل احلارض متجاوزة بذلك التاريخ بكل ما فيه من أحداث.  

2- وصف العربى »باحليوان« والتحريض ضد رفع مستوى معيشته وتعليمه

قرار  هو  األهم،  التضليل  »كان  عيونكم«:  ىف  »أشواك  كتابه  ىف  كهانا  مائري  احلاخام  كتب 
استخدام األموال اليهودية الغالية، ىف حماوالت مصاحلة »احليوان العريب« ومنحه حتسينات«)3). 

الشامى، رشاد)د(: احلروب والدين، مرجع سابق، ص )3).   (((
)))  هاركابى، هيوشافات: ساعة إرسائيل املصريية، مرجع سابق، ص 79):80). 

)3)  كهانا، مائري، املرجع السابق، ص 76). 
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وقد قاد مائري كهانا محلة حتريضية ضد تعليم »فلسطينى 48«. فقد رأى أنه كلام ارتفع مستواهم 
فهم وتعصبهم القومى ومقاومتهم »للدولة اليهودية«.ويتساءل كهانا: الثقاىف زاد تطرُّ

املتعلمني  اإلرسائيليني«  »العرب  بأن  رابني  إسحاق  »إرسائيل«  حكومة  رئيس  يدرك  »أمل 
بالذات هم الذين سيصبحون ىف املستقبل األكثر تطرًفا، واألكثر خطًرا.من زعامء املستقبل للثورة 
ورأس  »إرسائيل«  حكومة  أن  حقيقة  ىف  تكمن  التى  املأساوية  السخرية  بأن  يدرك  أمل  الوطنية؟ 
املال اإلرسائييلñ اليهودى مها اللذان خيلقان املثقف العربى، الذى سيقود ىف املستقبل الثورة ضد 
إرسائيل؟«))). ويقّر كهانا:»إن كل مدرسة عربية مصدر فخر رابني وبيجن وأمثاهلام، ستخلق مئات 
اآلالف من مثل هؤالء الذين حيقدون عىل »إرسائيل«. ويصل إىل استنتاج : »ولكن بام أهنم فضلوا 
منح العرب ثقافة وتقدًما، فقد وفروا إمكانية خلق جيل مستعّد لتدمري »دولة اليهود« فعليًّا«))).  

وقد كشفت زيارة رئيسة جلنة الرتبية ىف الكنيست اإلرسائيلية أورا نمري؛ ىف كانون ثان 979)، 
ملدارس أم الفحم العربية، مدى الرتدى ىف مستوى اخلدمات التى تقّدم هلذه املدارس.فقد قالت 
ا؛ أكثر  السيدة نمري: »إن عدم وجود دورات مياة كافية ىف مدارسكم، يعترب ىف نظرى أمًرا مأساويًّ

من النقص الذى تعانون منه ىف عدد الصفوف الدراسية«)3). 

3 - وصف الفلسطينيني بالسرطان الذى ل ميكن التعايش معه

جاء وصف الفلسطينيني بالرسطان ىف نرشات حركة »קוממיות ישראל« »إحياء إرسائيل«، 
وهى حركة شباب »كاخ«، ويتزعمها باروخ مرزل، ونوعم فدرمان، وإيتامر جڤري. ورد ىف نرشات 
بالتأكيد من  احلركة: »هناك حّل ملشكلة غزة! ال يمكن أن نعيش ىف حالة تعايش مع الرسطان! 
والوحيد  الرشعى  األخالقى،  !احلل  قطيف«  »حڤل  קטיף«  »חבל  مستوطنات  إخالء  املحظور 

ملشكلة غزة هو إرسال العدو العربى إىل اجلحيم!«)4).   

وقد أورد ذلك تعليًقا عىل حديث رئيس احلكومة إسحاق رابني أمام زمالئه أعضاء حزب العمل ىف 0) حزيران   (((
976) عن مشاكل ومستقبل »عرب إرسائيل«، وكان يمسك ىف يده وثائق إحصائية تتضمن تفصيالت عن »التقدم«  

الذى حظى به العرب ىف إرسائيل منذ عام 948) . 
))) كهانا، مائري، املرجع السابق، ص 84، 89.    

)3) كهانا، مائري، املرجع السابق، ص 07) . 
)4)  אנשי ארגון אי"ל,איפה הם היום? הארגון היהודי עדין לוחם,אמצע נתניה,שם,עמוד 44  .
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اجلليل  ىف  العرب  املواطنني  جال  بن  أڤيجدور  العميد  الشاملية  املنطقة  قائد  وصف  وقد 
لزيادة قوة  نظًرا  اليهودى ىف اجلليل يستحق إعطاءه األفضلية األوىل  بالرسطان: »إن االستيطان 
ىف  كالرسطان  وأصبحوا  تتزايد،  إرسائيل«  »لدولة  كراهيتهم  بدأت  الذين  العرب،  املواطنني 
التى يستطيعون فيها القضاء علينا«))). وقد جاء هذا الوصف  جسدنا... إهنم ينتظرون اللحظة 
من  عضًوا  وثالثني  ستة  مع  اجلوالن  هضبة  ىف  له  جولة  أثناء   (979/8/(0 ىف  لسانه  عىل 

أعضاء الكنيست.

حيث  اجلليل  ىف  اليهود  توطني  عىل  وواضح  رصيح  تشجيع  جال  بن  العميد  كلامت  وىف 
ومركزها  واألوسط  الرشقى  اجلليل  تضم  التى  الشاملية  املنطقة  ىف  الفلسطينيني  معظم  »يعيش 
النارصة وىف املنطقة الوسطى التى تضم اللد والرملة ومنطقة املثلث وىف املنطقة اجلنوبية ىف النقب.

وهم يتوزعون بني مدن عربية مثل النارصة، وأم الفحم، وبني مدن خمتلطة، وقسم منهم يعيش ىف 
جتمعات بدوية«))).

4- تشبيه الفلسطينيني باللصوص

فلسطني  أرضهم  ىف  الفلسطينيني  املتطرفة؛إقامة  الدينية  اليهودية  اجلامعات  اعترب زعامء  لقد 
طيلة ما يقرب من ألفى عام، ال تزيد عن كوهنا »رسقة ووضع يد«.كام أوضح ذلك احلاخام شلومو 
السامرة، والذى يشغل منصب حاخام مستوطنة  السابق ملستوطنة »بيت إيل« ىف  أڤينري احلاخام 

»عطريت كوهانيم«، قائال:

 »دعنى أعطى لك تشبيًها. إن األمر مثل ذهاب رجل إىل بيت جاره دون استئذان، والبقاء 
املغتصب: »إنه منزىل، فقد عشت فيه طوال  املالك األصىل يقول  فيه عدة سنوات.وعندما يعود 
سنوات«.ولكنه طوال تلك السنوات مل يكن سوى لص! واآلن جيب عليه االبتعاد عنه فضاًل عن 
دفع اإلجيار.وقد يقول البعض إن هناك فرًقا بني العيش ىف مكان ملدة ثالثني عاًما، والعيش فيه ملدة 
000) سنة، ودعــونا نسأهلم: هل هناك قانون بتحــديد املـدة التى يعطـى فيهـا اللـص احلـق 

فيـام سلبه؟«)3).   
)))  كهانا، مائري، املرجع السابق، ص 36. 

)))  حسن، حممد خليفة)د(: الشخصية اإلرسائيلية، مرجع سابق، ص 5). 
)3)  هاركابى، هيوشافات: ساعة إرسائيل املصريية، مرجع سابق، ص 76). 
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لفلسطني  الصهيونى  الغزو  تصوير  حتاول  التى  الصهيونية  الدعاية  »إن  املؤّكدة،  واحلقيقة 
عىل أنه امتداد لوجود بنى إرسائيل ىف تلك األرض هى دعاية ساقطة.ذلك أن اجلامهري التى أتت 
إن  القومية...  بوحدة  الدين ال  بوحدة  تتميز  التى  اليهود  الصهيونية هى من مجاعات  هبا احلركة 
الفروق اجلوهرية بني اجلامعات اليهودية اليوم تقدم الربهان عىل أن الصلة مقطوعة بينهم وبني بنى 
إرسائيل الذين دخلوا فلسطني غزاة ألراضيها بعد وفاة موسى عليه السالم... وإن تاريخ األرض 
الفلسطينية شأنه شأن تاريخ أى وطن؛ إنام هو ملك للخالصة الساللية، واحلضارية التى تبقى فيه 

عىل مّر األزمان جامعة لسامت العصور املختلفة التى مرت عىل تلك األرض«))).

وقد تأثر احلاخام شلومو أڤينري ىف هذا الرأى باحلاخام تسڤى هيودا كوك، الذى عرّب عن ذات 
الفكرة بقوله: »ترك رجل منزله وجاء آخرون واحتلوه.وذلك بالضبط هو ما حدث لنا.ويقول 
البعض إنه توجد أراض عربية هنا. ولكن كل ذلك كذب واحتيال! فال توجد أية أراض عربية 
هنا«.وهو ىف ذلك يتفق مع رأى والده احلاخام أڤراهام إسحاق كوك الذى »كان يؤيد هذا الرأى، 

ويعتقد أن الصندوق القومى اليهودى، مل يكن ملزًما بدفع ثمن األراىض التى اشرتاها...«))).

وقد أّكد احلاخام مائري كهانا ىف محلته التحريضية ضد الفلسطينينيـ  دون قصد منهـ  عىل احلق 
الفلسطينى ىف األرض، وعىل كون الفلسطينيني هم أصحاب األرض الرشعيني.وذلك بقوله: »إن 
نظرة العربى جتاه األجنبى اليهودى الذى يطمح الغتصاب أرضه ـ أرض العريب ـ مل تكن دائاًم إال 
ا من أعامل اليهودى الصهيونى مل تساهم ىف تزايد الكراهية له، أكثر  نظرة عداء وحقد وكراهية.إن أيًّ

من وجوده بالذات«)3). 

وأضاف كهانا قائاًل: »إن »العربى اإلرسائييل« يوجد ىف البالد التى كان يشكل فيها األغلبية 
اليهود من روسيا ومن  له، وجاء  التى كانت  التى كانت عربية، ىف األرض  املسيطرة ىف األرض 
بولندا، ومن املغرب، ومن بروكلني، وسلبوها منه ـ هكذا يعتقد العربى ـ هذا هو الواقع بالنسبة 
له«. وواصل كهانا قائاًل: »كل العرب، وبضمنهم »عرب إرسائيل« يعتقدون أن اليهود لصوص، 
جاءوا إىل منطقة الرشق األوسط ليسلبوا جزًءا منها من أصحابه الرشعيني، ... إهنم ال يتأثرون 

)))  ناظم، منى )د(: املسيح اليهودى، مرجع سابق، ص 7). 
)))  هاركابى، هيوشافات: ساعة إرسائيل املصريية، مرجع سابق، ص 77). 

)3)  كهانا، مائري، مرجع السابق، ص 39.
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يقتنعون  ال  األخرى؛إهنم  األوروبية  الدول  ىف  أو  األملانى  احلكم  حتت  اليهودية  املعاناة  بقصص 
ا، لكن الصحراء كانت لنا،  باالدعاء الدائم بأن اليهود جعلوا من الصحراء جنة مزهرة؛ )نعم، حقًّ

واآلن اجلنة لكم(...«))).

غري أن هدف كهانا من هذه األقوال ليس إثبات احلق العربى، لكن تأكيد استحالة التعايش 
السلمى عىل أرض واحدة بني الفلسطينيني واليهود: »إنه لوهم مدهش أن نبدأ بالتصديق أنه ىف 

أيامنا احلارضة بمقدور أمتني كبريتني العيش بسالم عىل أرض واحدة«))).

ا لسم الرب 5 - النظرة إىل الفلسطينيني باعتبارهم ميثلون تدنيساً

 لقد اعترب احلاخام مائري كهانا، زعيم حركة »كاخ«، رفض الفلسطينيني التسليم باالحتالل 
اليهودى ألراضيهم بأنه تدنيس السم الرب، ورفض لسيادة الرب وملكوته.ووصل إىل حّد اعتبار 

طردهم من »أرض إرسائيل«، هو االختيار احلقيقى، الذى سيؤدى لإلرساع باخلالص.

وعرّبكهانا عن ذلك قائاًل: »إن »عرب إرسائيل« يمثلون تدنيًسا السم الرب. وعدم قبوهلم 
بالسيادة اليهودية عىل أرض إرسائيل، يعد رفًضا لسيادة رب إرسائيل وململكته.ولذلك فإن طردهم 
من األرض ليس فقط هدًفا سياسيًّا )منع العرب من أن يصبحوا أغلبية تقىض عىل إرسائيل من 
الداخل(، بل أيًضا هدًفا دينيًّا، يفرضه االلتزام الدينى بالقضاء عىل مظاهر تدنيس اسم الرب...

فلنطرد العرب من إرسائيل لإلرساع باخلالص«)3). 

العرب مع حركة »كاخ«.فقد »نادت  اختلفت حركة »جوش إيمونيم« ىف موقفها من طرد 
»الرتانسفري«  مبدأ  ورفضت  املناطق  ىف  العرب  السكان  مع  بالتعايش  إيمونيم«  »جوش  حركة 

»الرتحيل« الذى نصح به مائري كهانا«)4).

وبرغم تأكيد احلاخام تسڤى هيودا كوك، املرشد األيديولوچى حلركة »جوش إيمونيم«، ىف 
وثيقته »למען דעת« »من أجل املعرفة« عىل عدم وجود مناطق أو أراض عربية: »ال توجد هنا أية 

)))  كهانا، مائري، مرجع السابق، ص 79،65. 
))) كهانا، مائري، املرجع السابق، ص 79.  

)3)  هاركابى، هيوشافات: ساعة إرسائيل املصريية، مرجع سابق، ص 78):79). 
)4)  לקסיקון מונחים,גוש אמונים,שם,עמוד 1.   
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مناطق عربية وأراض عربية، فقط أراض إرسائيل ... التى جاء آخرون وبنوا عليها بدون إذننا«. 
فقد مّيز بني حقوق فردية للعرب ىف »إرسائيل« وبني حقوق قومية، ووصل إىل نتيجة أنه ال يمكن أن 

ننزع عن عربى ممتلكاته الشخصية، لكن من ناحية قومية أيًضا ال توجد أية إمكانية للتسوية))).

وعىل الرغم مما يظهره زعامء جوش إيمونيم من عدم ارتياح ألفكار احلاخام كهانا ومواقفه، 
فإهنم ىف الواقع يتفقون مع هذه املفاهيم ىف كثري من األحيان.فإذا كانت حركة »جوش إيمونيم« 
ال تنادى رصاحًة بطرد العرب، فإهنا كذلك تؤّكد عىل أمهية االستيطان وتدعم بناء املستوطنات 
سواء داخل حدود اخلط األخرض أو خارجها، كام عرضنا لذلك ىف الفصل السابق.وهى ىف ذلك 
تتفق مع فكر احلاخام كهانا، زعيم حركة »كاخ«، والذى »خيلص إىل أن إرسائيل إذا استطاعت بناء 
املستوطنات بالرغم من معارضة العرب واملجتمع الدوىل، فإهنا ستنجح أيًضا ىف طرد العرب«.

ويرى هيوشافات هاركابى ىف كتابه »ساعة إرسائيل املصريية« أن كهانا يعّد أكثر حزًما ىف مواقفه 
من جوش إيمونيم وحزب حريوت.وأن ترصحيه املتكّرر »أننى أقول ما تفكرون فيه« )هآرتس )3 

مارس 985)( ليس جمرد تفاخر أجوف«))). 

ويؤكد ذلك، ما كتبه يرسائيل هرئيل، وهو أحد أعضاء جوش إيمونيم البارزين، وحمّرر ىف 
»نيكودا«، ىف يناير 988)، عن التطور الذى طرأ عىل املوقف من الرتحيل، فبعد أن كان يعارضه 
90 % من األشخاص، اليوم 30% إىل 40% ال يرون فيه سياسة غري إنسانية، بل العكس يرون 
إيمونيم«  »جوش  زعامء  من  أيًضا  وهو  كاتسوفر)3)،  بينى  وكتب  االحتكاك...  ملنع  وسيلة  فيه 
البارزين، مقااًل ىف نوفمرب990)، ىف »نيكودا« حتت عنوان »اليهود آتون، والعرب ذاهبون«، قال 
فيه: »املخرج الوحيد املفتوح أمامهم ـ أى أمام العرب ـ هو الذهاب، اهلجرة، وال هيم إىل أين. مل 

حيققوا دولة ولن حيققوا...«)4). 

الدينية  اليهودية  اجلامعات  هذه  وتعمل  واحد.  احلقيقى  اهلدف  أن  إىل  ذلك  من  ونخلص 
املتطرفة عىل حتقيقه، وهذا اهلدف هو إقامة »دولة هيودية« عىل »أرض إرسائيل الكاملة«.  

)))  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 176. 
)))  هاركابى، هيوشافات: ساعة إرسائيل املصريية، مرجع سابق، ص )9). 

ىف  هتحيا  عن  مرشًحا  وكان  الغربية(،  الضفة  )ىف  شومرون  كرنى  ىف  اإلقليمى  املجلس  رئيس  كاتسوفر:  )3)  بينى 
انتخابات سنة )99).

)4)  مصاحله، نور الدين: إرسائيل الكربى والفلسطينيون، مرجع سابق، ص 50):)5).
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ا: العمليات اإلرهابية ضد الفلسطينيني رابعاً

لقد كانت أقوال ومواقف زعامء اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة من أرض فلسطني ومن 
الفلسطينيني بمثابة حجر األساس الذى انطلقت منه العمليات اإلرهابية ضد الفلسطينيني. وإن 
كانت أعامل اإلرهاب اليهودية التى تقوم عىل أساس دينى ال تعّد ظاهرة جديدة. فهاهو دكتور 
إلياملك هوروڤيتس، الذى يعمل مدرًسا ىف جامعة بر إيالن، ىف قسم تاريخ إرسائيل والذى يتبع 
سنة،   ألف  مدار  عىل  دينية  ألسباب  هيودية  إرهاب  أعامل  وجود  تؤّكد  أرثوذكسيًّا،  حياة  نمط 
وحياول مؤرخون هيود إخفاءها مثلام فعلت بروفيسور أنيتا شابريا ىف كتاهبا »سيف احلامئم« )دار 
نرش عم عوڤيد(. ففى الكتاب أمارات متكررة عىل نفور الشعب اليهودى من األعامل اإلرهابية 
بكل صورها. ويرى إلياملك هوروڤيتس أن بروفيسور شابريا ال تعد حالة شاذة، فتوجد حماوالت 
متواصلة من جانب مؤرخني لوصف اليهودى كمن يفّر من اإلرهاب، وبخاصة الذى يقوم عىل 

أساس دينى. ىف الواقع، كان عنف اليهود ال يقل عن عنف غريهم من الشعوب«))).

اإلرهابية  الظاهرة  رصد  سبيل  عىل  وذلك  اإلرهابية  العمليات  لبعض  هنا  وسأعرض 
وليس حرصها: 

الشكعة  بسام  نابلس  بلدية  رئيس  الفلسطينيني.  البلديات  رؤساء  من  اثنني  سيارتى  تفخيخ   -(
وزميله رئيس بلدية رام اهلل كريم خلف وإصابتهام بجروح خطرية))). وتعّد هذه هى العملية 
اإلرهابية األوىل التى قامت هبا احلركة الرسية اليهودية، والتى ُوصفت بأهنا اجلناح الرسى من 
جوش إيمونيم، وقد ُنفذت العملية ىف يونيو 980). فقد لّغم رجال اجلامعة وفّجروا سيارتى 
التحرير  منظمة  دعم  جهاز  ىف  رئيسيون  نشطاء  بأهنم  اعتقاًدا  الفلسطينية  البلديات  رؤساء 
التفجري. وقد وقف  إثر عمليات  العرب ىف خوف  نابلس عاش األهاىل  الفلسطينية)3). وىف 

مناحم بيجن موقًفا سياسيًّا مبتذاًل وأفلت أصحاب العملية من العقاب)4).         

الرسية  احلركة  ىف  أعضاء  قام   (983 صيف  ففى  اإلسالمية:  اخلليل  جامعة  ضد  حماولة   -(
)))  רוזן ,רמי : תולדותיה  של הכחשה ,מוסף הארץ, 15/11/96,עמוד 18 . 

)))  كيپل، جيل: يوم اهلل، مرجع سابق، ص 77).  
והמדע, 17/אוגוסט  יהודים בישראל,הכנסת, מרכז המחקר  פוליטית מצד  בנושא: אלימות  לוי,שלי: מסמך רקע    (3(

  www.knesset.gov.il/mmm .14 2005 ,עמוד/
)4)  كيپل، جيل: يوم اهلل، مرجع سابق، ص 77)، 78). 
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فيها ثالثة طالب عرب، وُجرح  اخلليل وُقتل  اجلامعة اإلسالمية ىف  اليهودية بمحاولة ضد 
ثالثة وثالثون))).

3- التحضري لعملية تفجري مخس حافالت عربية ىف بداية عام 984)، لكن املخابرات اإلرسائيلية 
فيها  يضعون  كانوا  التى  اللحظة  ىف  الرسية،  احلركة  أعضاء  من  اليهود  اإلرهابيني  أوقفت 
لڤنى،  مناحيم  اليهودية،  الرسية  احلركة  أعضاء  من  ثالثة  إدانة  وبرغم  الناسفة))).  العبوات 
وبرغم  إرهابى،  تنظيم  ىف  وبالعمل  القتل  وحماولة  القتل  بتهمة  رشڤاف  وعوزى  نري  شاؤل 
احلكم عليهم بالسجن املؤبد واحلكم عىل بقية األعضاء بعقوبات حتى سبع سنوات سجن، 
فقد ُأطلق رساح لڤنى، نري ورشڤاف ىف عام 990)، بعد أن قنّن رئيس الدولة حاييم هرتسوج 

عقوبتهم ثالث مرات)3).  

»ىف  التاىل  النحو  عىل  املتطرفة،  الدينية  اليهودية  اجلامعات  قادهتا  محلة  بعد  اإلفراج  وجاء 
خريف 986)، بدأت احلركة األصولية محلة وطنية إلصدار عفو عن األعضاء املدانني ىف احلركة 
اليهودية الرسية وقام نحو عرشين عضًوا من الكنيست بحملة دفاًعا عن املدانني، ضّمت ممثلني 
من جناح اليمني واألحزاب الدينية، هتحيا واحلزب الدينى القومى وشاس وأجودات يرسائيل 
وموراشا، وكذلك أعضاء من الليكود.وىف ربيع 987)، بلغت التواقيع املجموعة 300.000 
توقيع.وصّوت أربعون من أعضاء الكنيست، ومن ضمنهم رئيس احلكومة إسحاق شامري ووزير 
الصناعة والتجارة أريئيل شارون ووزير النقل حاييم كورفو، عىل مرشوع قانون بمنح عفو شامل 
لسجناء اجلامعة اليهودية الرسية. وأظهر وزراء آخرون ىف الليكود، بمن فيهم موشيه أرينز، وداڤيد 
ليڤى، وإسحاق موداعى وموشيه نسيم، وموشيه كتساف، تعاطفهم مع القرار باالمتناع عمًدا عن 
أيلول/سبتمر  بحلول  عرشون  ُأطلق   ،(984 سنة  ىف  مداًنا  والعرشين  السبعة  ومن  التصويت. 
986)...، وُأفرج بفعل عفو رئاسى عن قائد اجلامعة اليهودية الرسية مناحم ليڤنى، الذى أدين 

سنة 984) لقتله فلسطينيني«)4).     

4- مذبحة احلرم اإلبراهيمي: ىف 5) فرباير 994) قتل باروخ جولدشطاين تسعة وعرشين مسلاًم 
)))  לוי,שלי: מסמך רקע בנושא: אלימות פוליטית מצד יהודים בישראל,שם,עמוד 14.  

)))  كيپل، جيل: يوم اهلل، مرجع سابق، ص .  78)
)3)   לוי,שלי: מסמך רקע בנושא: אלימות פוליטית מצד יהודים בישראל,שם,עמוד 14.   

)4) مصاحله، نور الدين: إرسائيل الكربى والفلسطينيون سياسة التوسع 967)- 000)، مرجع سابق، ص )6). 
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كانوا يصلون ىف »مغارة املكفيلة« احلرم اإلبراهيمى ىف اخلليل وجرح مائة ومخسة وعرشون.
ىف أعقاب هذا احلدث عّمت الفوىض ىف أغلب البلدات الفلسطينية، وُقتل فيها تسعة عرش 
فلسطينيًّا وُجرح أكثر من مائتني. وجولدشطاين من تالميذ مائري كهانا، كان طبيب إسعافات 
أولية ملستوطنى اخلليل وكريات أربع، وُيعّد أحد مستوطنى البلدة املرموقني. وقام بالقتل دون 
استشارة أحد، ويبدو أنه مل ُيعلم أحًدا من رفاقه ىف حركة »كاخ« باخلطة. ولكن، بعد املذبحة مل 

يستهجن أعضاء احلركة ما فعله جولدشطاين، وصار قربه مزاًرا لرجال اليمني املتطرف))).

وقد وقعت مذبحة احلرم اإلبراهيمى ىف عيد البوريم))). ويرى دكتور هوروڤيتس أن ذلك 
ال يعد مصادفة.فقد فحص األخبار اخلاصة بعيد البوريم ىف اخلليل ىف خالل العرش سنوات التى 
سبقت املذبحة التى قام هبا جولدشطاين، وتبني له أنه »ىف البوريم خالل كل هذه السنوات كانت 
مّر موكب مهرجان  اخلليل  املثال، ىف  بالعرب. عىل سبيل  التنكيل  أعامل  زيادة واضحة ىف  هناك 
وأحرقوها. عرفات  شكل  عىل  لعبة  وصنعوا  عرب.  ورُضب  العربى  السوق  عرب  البوريم  عيد 
الكحول)مرشوبات  إدخال  للمستوطنني  ملاذا سمحوا  املذبحة  بعد  املغارة  قائد  ُسئل  وباملناسبة، 
رشحوا  لقد  فقال  استفزاًزا.  ذلك  يعّد  واضح  هو  فكام  للمسلمني،  مقدس  مكان  إىل  روحية( 

للجنود أنه البوريم«)3).

وىف تزامن أعامل التنكيل اليهودى بالعرب مع عيد البوريم تأكيًدا عىل توظيف هذه اجلامعات 
الدينية املتطّرفة للرتاث الدينى، حتى لو كان جمرد حكاية ليس هلا ما يثبتها تارخييًّا؛ ذلك أن سفر 
»إستري«)4) يشري إىل أن هيود شوشان ومقاطعات كثرية ىف فارس قد قتلوا أعداًدا كبرية من الفرس 

)))  לוי,שלי: מסמך רקע בנושא: אלימות פוליטית מצד יהודים בישראל,שם,עמוד 19,18.
پوريم )عيد املساخر(:عيد حيتفل به اليهود ىف الرابع عرش من آذار، إحياء لذكرى اليوم الذى أنقذت فيه إستري هيود   (((
فارس من املؤامرة التى دبرها هامان لذبحهم. ويقرءون ىف »عيد البوريم« سفر إستري.واعتاد اليهود ىف هذا العيد 
اإلرساف ىف الرشاب حتى أن بعض فقهاء اليهود أفتوا بأن بوسع اليهودى أن يغرق ىف الرشاب حتى أنه ال يعرف 

أثناء قراءة سفر إستري الفرق بني الدعاء عىل هامان، والدعاء ملردخاى. 
)3)  רוזן ,רמי : ת ולדותיה  של הכחשה ,מוסף הארץ, 15/11/96,שם,עמוד 20.  

 )4)إستري: فتاة قارصة كانت حتت رعاية رجل هيودى يدعى مردخاى. وقد ُاختريت لتصبح العروس اجلديدة للملك 
الفارسى أحشويرش، الذى مل يكن يعلم أهنا هيودية.وعندما عني امللك هامان نائًبا له، رفض مردخاى االنحناء له 
مما أغضب هامان وجعله يتآمر لقتل مردخاى وكل اليهود. وقد تدخلت إستري إلنقاذ شعبها واالنتقام من هامان، 
الذى ُعلق ىف املشنقة التى أقامها ملردخاى. وقد اعُتربت هذه القصة نموذًجا قدياًم للعداء للسامية، حيث يفصل سفر 
إستري األسباب التى ساقها هامان إلقناع امللك بإبادة اليهود)إستري 3/ 9:8(؛ وهى ذات األسباب التى كانت مربًرا 

الضطهاد اليهود طوال تارخيهم ىف بالد »الشتات«. 
GEAVES,RON: KEY WORDS IN Judaism,Georgetown University Press Washington, D.C,page 
17:18.                                                                                                                 
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انتقاًما ألنفسهم من املؤامرة التى دبرها هامان ضد مردخاى واليهود )إستري 6:5/9، 5):6)). 

لقد كانت تعاليم احلاخامات من زعامء اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة الدليل الذى سار 
خلفه منفذو العمليات اإلرهابية. وليس من قبيل املصادفة أن يكون منّفذ مذبحة احلرم اإلبراهيمى 
أحد تالميذ احلاخام مائري كهانا. وهاهو احلاخام يرسائيل آريئيل يرّبر اخللفية اإلرهابية التى سادت 
إرسائيل ىف أواسط الثامنينيات، شارًحا كيف أن قتل غري اليهودى ال يعترب جريمة بقوله: »إن أى 
فرد يتفحص ترشيعات ابن ميمون، التى تعّد بمثابة األساس لتعاليم اهلاالخاه ىف العامل اليهودى، 
وحياول البحث عن مفهوم »جيب أال تقتل« أو مفهوم »الدم املقدس« فيام يتعلق بقتل غري اليهودى، 
سوف يبحث دون طائل، ألنه لن جيدمها... إذ أنه يستنتج من كلامت ابن ميمون أن اليهودى الذى 
يقتل واحًدا من غري اليهود يستثنى من األحكام الوضعية، وال ينتهك قانون حتريم القتل...«))).   

وتصديًقا لذلك، نجد أنه »حينام قام جندى احتياطى من املحافظني عىل الرشائع بقتل عابر 
سبيل عربى، وخفض رئيس هيئة األركان اإلرسائيلية عقوبته إىل السجن ملدة عامني، حظيت هذه 

اخلطوة بتأييد األحزاب الدينية«))). 

وبرغم ما يقوم به زعامء وأعضاء اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة من أعامل عنف وإرهاب 
متهاونة  تكون  أن  إما  ضدهم  تصدر  التى  األحكام  نجد  ما  كثرًيا  فإننا  العرب،  املواطنني  ضد 
ومرتاخية أو أن تصدر أحكام عادلة ولكنها ال تطّبق بناء عىل قرار رئاسى بالعفو، أو تقنني مدة 
العقوبة. فربغم تنفيذ أڤيشى راڤيڤ زعيم حركة »آيل« املتطرفة للكثري من العمليات ضد العرب 
وضد سياسيني هيود، وبرغم مضايقته وهتديده ألعضاء كنيست من اليسار»فلم ُيفتح ضده ملف 

واحد، باستثناء واقعة عضوة الكنيست متار جوزنسكى  التى تقّدمت بشكوى ضده« )3). 

وقد كان حلركة »كاخ« وزعيمها مائري كهانا تأثري قوى عىل أعضاء حركة »آيل«، فقد صار 
غالبية األعضاء ىف حركة »آيل« أعضاًء ىف حركة »كاخ« املتطّرفة، كام أرشنا لذلك من قبل)4). 

ومن اجلدير بالذكر، أنه بعد دخول احلاخام مائري كهانا إىل الكنيست؛ ىف الكنيست احلادى 
)))  هاركابى، هيوشافات: ساعة إرسائيل املصريية، مرجع سابق، ص 80). 

)))  الشامى، رشاد )د(: احلروب والدين، مرجع سابق، ص 63). 
)3) פרשת אבישי רביב ,עמוד 2.

http://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=2&did=143448&nagish=1
)4)  تم اإلشارة إىل ذلك ىف ص 07) من الكتاب.
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التحريضية ومواقفه العنرصية، حيث تعّرض احلاخام  عرش 984) وبعد كشف أهدافه وأفعاله 
مائري كهانا بشدة لفكرة الديمقراطية، »جتنب الكنيست مشاركة احلاخام كهانا وقائمته ىف انتخابات 
الكنيست الثانية عرشة ىف عام 988)ـ وحكمت جلنة االنتخابات بعدم جدارة القائمة، ىف 5 أكتوبر 
988)، وصادقت املحكمة العليا عىل القرار«))). وبرغم  اختاذ هذا اإلجراء  ضده، وبرغم وصف 
التى نادى هبا  أفكاره بالعنرصية والتحريض، اخّتذت احلكومة اإلرسائيلية مواقف مشاهبة لتلك 

كهانا وحركته، وذلك عىل النحو التايل:

)- تقوم السلطة األمنية علنًا بإعادة وصف األقلية العربية »فلسطينّى 48«، بأهنم »طابور خامس« 
دولة  داخل  مستقبل  هلم  يكون  أن  يمكن  ال  السكان  من  جمموعة  بوصفهم  للفلسطينيني، 
وحتاول  العداء،  تناصبها  كمجموعة  لألقلية  صورة  وعّززت  إرسائيل  طّورت  إرسائيل.فقد 

ختريب الدولة اليهودية من الداخل نيابة عن الفلسطينيني ىف األراىض املحتلة))).

سياسية  مشرتكة  جوامع  بلورة  ومنع  وحمارصهتا  العربية  التجمعات  عزل  إرسائيل  »حتاول   -(
تقسـيمهم  مثل  واجـتامعية  طائفية  حمـاور  إىل  الفلسـطينيني  وتقسيم  واقتصادية،  واجتامعية 
قرويني  وإىل  وبدو،  حضـر  إىل  اجتـامعيًّا  قسـمتهم  أو  ودروز،  ومسـيحيني  مسـلمني  إىل: 

وسكان مدن«)3).

3- تتخذ إرسائيل سياسات لتقييد أثر الفلسطينيني الديموغراىف بصفة عامة وسكاهنا الفلسطينيني 
بصفة خاصة. وتثبيت احلدود لدولة هيودية موّسعة بحيث تشمل أكربعدد ممكن من املستوطنني 
اليهود، والسعى ىف الوقت نفسه الستبعاد أكرب عدد ممكن من املواطنني الفلسطينيني. وذلك ىف 
إطار عملية طويلة األمد وبطيئة من التطهري اإلثنى يشمل كاًل من الفلسطينيني غري املواطنني 
من أجزاء من األراىض املحتلة التى طاملا اشتهت إرسائيل ضّمها إىل دولتها اليهودية املوّسعة 

واملواطنني الفلسطينيني من داخل حدودها املعرتف هبا عىل الصعيد الدويل)4). 

األحكام  بفرض  إرسائيل  داخل  للعرب  السياسى  القمع  أشكال  كل  إرسائيل  »مارست   -4
العسكرية عليهم ومصادرة أراضيهم وقطع صالهتم بالفلسطينيني خارج إرسائيل وبالعرب 

عموًما وقّيدت حرية التنقل داخل إرسائيل«)5).     
הרב כהנא,ביוגרפיה ,שם,עמוד 4:3 .    (((

كوك، جوناثان: الدم والدين، مرجع سابق، ص 3):5).   (((
)3)  حسن، حممد خليفة )د(: الشخصية اإلرسائيلية، مرجع سابق، ص 5). 

)4)  كوك، جوناثان: الدم والدين، مرجع سابق، ص 5):6). 
)5)  حسن، حممد خليفة )د(: الشخصية اإلرسائيلية، مرجع سابق، ص 5):6). 
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5- أقامت إرسائيل عام 994) جداًرا ىف غزة حجز أكثر من مليون من الفلسطينيني خلف سياج 
إلكرتونى أقيم حول غزة، وهى قطاع من األرض طوله 8) مياًل وعرضه ستة أميال عىل ساحل 
الرسمية هى مسألة األمن. وبالنسبة للمستوطنني  الذريعة  املتوسط. وكانت  البحر األبيض 
يستطيعون  كانوا ال  الفلسطينيني  أن  ففى حني  يكن يضايقهم.  مل  بل  يكن حاجًزا؛  مل  اليهود 
مغادرة غزة إال بإذن من السلطات العسكرية اإلرسائيلية؛ فقد كان بوسع املستوطنني اليهود 
الذهاب مبارشة إىل إرسائيل ىف سياراهتم عرب سلسلة من الطرق اخلاصة املفصولة عن سكان 
ينهبون  اليهود  املستوطنون  كان  احلامية  هذه  ظل  وجنود.وىف  ودبابات  شائكة  بأسالك  غزة 
الفقر  تصاعد  حني  ىف  والتجارية؛  املنزلية  ملنفعتهم  املحدودة  واملائية  الزراعية  القطاع  موارد 

والبطالة لدى الفلسطينيني إىل عنان السامء))). 

صيف  ىف  الغربية  الضفة  ىف  إقامته  ىف  إرسائيل  بدأت  الذى  العنرصى  الفصل  جدار  ويعّد 
أبرز  نسمة؛  مليون   (.3 عددهم  البالغ  األراىض  سكان  من  األكرب  القسم  تطويق  بغية   (00(
فكر  مع  وتتوافق  تتامشى  والتى  إرسائيل)))،  تتبناها  التى  واجلدران  احلواجز  لسياسة  جتسيًدا 

اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة. 

*    *    *

)))  كوك، جوناثان: الدم والدين، مرجع سابق، ص 5):6). 
ملعرفة املزيد عن جدار الفصل العنرصى يمكن الرجوع إىل املراجع اآلتية، حيث إن فرتة بناء اجلدار زمنيًّا هى خارج   (((
الفرتة الزمنية التى تقف عندها الدراسة، حيث تقف الدراسة عند حادثة اغتيال إسحاق رابني عام 995). وهذه  
العتيدة، مركز  الفلسطينية  العنرصى والدولة  الضم والعزل  إبراهيم، يوسف كامل)د(: جدار  ـ  )أ(  املراجع هي: 
باحث للدراسات، 005). )ب(ـ  أبو اهليجا، إبراهيم: سجالت جدار الفصل العنرصى، مركز باحث للدراسات، 

004). )ج( ـ كوك، جوناثان: الدم والدين، مرجع سابق. 
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ƤǩƘƦǩƗ ǨǆǞǩƗ
 ǨǾƕƗƸƽƑ Ǻǝ ǰǾǾǱƘǮǪǖǩƗ ǰǭ ǜǡǸǮǩƗ

ƞǾǍƗƸǢǮǽƴǩƗ ǰǭǷ

: املوقف من العلمانيني فى إسرائيل أولاً

العلامنيني، فقد  املتطرفة من  الدينية  اليهودية  يتناول موقف اجلامعات  نظًرا ألن هذا الفصل 
رأيت أن أبدأ أواًل بتعريف مصطلح »العلامنية«، و»اليهودية العلامنية«.

1- تعريف مصطلح العلمانية

»أورد معجم علم االجتامع املعارص Dictionary of Modern Sociology ملؤلفه توماس 
و»علمنة     ،»Secular »علامنى  هى:  »العلامنية«  بمصطلح  صلة  هلا  مواد  ثالث  هولت  فورد 
Secularization«، و»جمتمع علامنى Secular Society«.وقد بنّي املعجم أن كلمة »علامين« هلا 

العلامنى عىل طرف  الدينى ـ ومن هنا يقف  بينها: »الدنيوى غري الروحى ـ وغري  عدة معان من 
النقيض من املقّدس«. وهو تعريف سلبى، ال خيتلف كثرًيا عن تعريف آخر للعلامنية يورده املعجم 
باعتبارها »تراجع وانحسار اإليامن بالعقائد الدينية التقليدية ىف مرحلة معينة«.ثم حياول املعجم 
مقّدس«،  »غري  أو  »ُمدّنس«  بمعنى  أحياًنا  تستخدم  »علامنى«  كلمة  إن  بقوله  البعد  هذا  توضيح 
 ،)anti-religious( »ولكنه يتحّفظ عىل هذا املعنى بقوله إن الكلمة األخرية تعنى »معاٍد للدين

.((((non-religious( »بينام كلمة »علامنى« تعنى ىف واقع األمر »ال عالقة له بالدين
الطبعة                                                                                         الرشوق،  دار  النظرية،  األول:  املجلد  الشاملة،  والعلامنية  اجلزئية  العلامنية  الوهاب)د(:  عبد  املسريى،   (((

الثانية 005)م، ص 63. 
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 ويفّرق د.عبد الوهاب املسريى، بني ما يسميه »العلامنية اجلزئية« و»العلامنية الشاملة«.فهو 
يرى ىف »العلامنية اجلزئية«، رؤية تذهب إىل »وجوب فصل الدين عن عامل السياسة وربام االقتصاد، 
وهو ما ُيعرّب عنه بعبارة »فصل الدين عن الدولة«.ومثل هذه الرؤية اجلزئية تلزم الصمت بشأن 
املجاالت األخرى من احلياة.كام أهنا ال تنكر بالرضورة وجود مطلقات وكليات أخالقية وإنسانية 
وربام دينية...«. أما »العلامنية الشاملة«، فهى رؤية عقالنية مادية تذهب إىل وجوب فصل كل القيم 
اإلنسانية واألخالقية والدينية عن احلياة ىف جانبيها العام واخلاص.فهى ترى أن العامل بأرسه مكّون 

أساًسا من مادة واحدة، ال قداسة هلا، يوظفها اإلنسان األقوى لصاحله))).  

وبتأثري الفكر العلامنى الغربى عىل اجلامعات اليهودية ىف الغرب ظهرت »اليهودية العلامنية« 
أملانيا ىف ظل  اليهودية »اهلسكااله«)))ىف  التنوير  الثامن عرش، مع ظهور حركة  القرن  ىف منتصف 
ظروف ومالبسات خاصة بالتطورات التى غريت مسار احلياة ىف أوروبا الغربية)الثورة الصناعية 

ىف القرن الثامن عرش، والثورة الفرنسية( وأثرت بالتاىل عىل واقع حياة اليهود ىف هذه البالد.

2- اليهودية العلمانية

و»اليهودية العلامنية« هيودية بدون إله وهى هيودية بال رشيعة تفّضل املبادئ عىل الفرائض.
وتنظر إىل اليهودية باعتبارها اساًم شاماًل يطلق عىل ثقافة اليهود، ويضم التيارات الدينية واملتحررة 
من الديانة.وىف الوقت الذى ينظر فيه اليهودى املتدين إىل اليهودية عىل أهنا ديانة، يعتربها العلامنى 
ثقافة. وحتى القرن الثامن عرش امليالدى كان جوهر الثقافة اليهودية دينيًّا بينام أصبح هذا اجلوهر 

علامنيًّا ىف القرنني التاسع عرش والعرشين)3). 

)))  املسريى، عبد الوهاب)د(: العلامنية اجلزئية والعلامنية الشاملة، املجلد األول، مرجع سابق، ص6، ص0)):)))                                            
ظهر هذا املصطلح عام )83) لإلشارة إىل حركة ىف اآلداب املكتوبة بالعربية، حاول دعاهتا أن يبتعدوا عن األشكال   (((
األدبية التقليدية املرتبطة بالدين، وأن يستعريوا أشكال األدب العلامنى الغربى. ولكن التنوير مل يكن جمرد حركة 
أدبية، وإنام كان رؤية متكاملة نسميها »العقالنية املادية«.وُتستخدم الكلمة باملعنى العام لإلشارة إىل احلركة الفكرية 
)املسريى، عبد  منها إىل رشقها.  انترشت  ثم  أملانيا ( ووسطها  أوروبا )ىف  التى ظهرت بني هيود غرب  االجتامعية 

الوهاب)د(: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، املوسوعة املوجزة، املجلد األول، مرجع سابق، ص)5)). 
)3)  ملكني، يعقوب: اليهودية العلامنية، ترمجة:د.أمحد كامل راوى، مركز الدراسات الرشقية، سلسلة الدراسات الدينية 

والتارخيية العدد )5)(، 003)م، ص 4:3. 

.
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3- األسس الرئيسية للفكر اليهودى العلمانى

بني  التمييز  رضورة  العلامنيون  اليهود  يرى  اليهودية:  والقومية  اليهودية  الديانة  بني  التمييز  )أ( 
الديانة اليهودية والقومية اليهودية، والنظر إىل اهلوية اليهودية عىل أهنا ليست مرشوطة بالصفة 
الدينية.وال يتم حتديد خصوصية اجلامعة اليهودية من خالل دينها، فمعظم اليهود ال حيافظون 

عىل فرائض الدين ويقبلون اليهودية بصفتها جزًءا من الرتاث التارخيى والثقاىف.

اليهودى  التاريخ  حركة  العلامنيون  اليهود  يربط  باإلنسان:  اليهودى  التاريخ  حركة  ربط  )ب( 
باإلنسان والظواهر والسلوكيات، وال يربطون حركة التاريخ باهلل كام يفعل اليهود املتدينون 
اليهودية باإلله استناًدا إىل عقيدة  نتيجة لعالقة اجلامعة  اليهودى هو  التاريخ  الذين يرون أن 

العهد واالختيار واخلالص.

)جـ( النظر إىل اإلنسان باعتباره خالق القيم اإلنسانية، وبدياًل لإلله عىل األرض: »يؤمن اليهود 
العلامنيون باإلنسان ويرون أنه خالق القيم اإلنسانية، وال يؤمنون باهلل، فاهلل حسب اعتقادهم 
من صنع اإلنسان. إهنم يؤمنون بتطبيق قيم اإلنسانية ىف إطار اليهودية، وبحريتهم ىف أن خيتاروا 
اإلنسانية«،  »اليهودية  هى  العلامنية«  »فاليهودية  وعليه،  اليهودية«))).  تطبيق  سبل  ألنفسهم 
الوحيد  املصدر  وهو  مطلقة،  له..أحكامه  هنائية  وركيزة  للكون  مركًزا  اإلنسان  جتعل  »التى 

للقيمة، وبديل لإلله ىف األرض«))). 

الدينية  اليهودية  تيارات  كل  لثقافة  مشرتًكا  أساًسا  باعتباره  القديم  العهد  كتاب  إىل  النظرة  )د( 
والعلامنية: »يرى دعاة اليهودية العلامنية أو اإلنسانية أن اإليامن بأى غيب مستحيل، وأن العهد 
القديم وكتابات الفقهاء اليهود إن هى إال نتيجة مرحلة تارخيية سابقة حاول فيها الشعب أن 

يتكيف مع األحوال املتغرية )وهذا ما ُيسمى »زمنية« أو »تارخينية« النّص املقدس(«)3).

املشرتك  األساس  يمثل  أنه  »عىل  القديم  العهد  كتاب  إىل  تنظر  العلامنية  اليهودية  أن  ذلك 
لثقافة كل تيارات اليهودية الدينية والعلامنية.فهو حيتوى عىل الذاكرة اجلامعية لليهود، وُينظر إىل 
العهد القديم كمصدر من مصادر اليهودية العلامنية، وهو عبارة عن جمموعة إبداعات أدبية باللغة 

)))  ملكني، يعقوب: اليهودية العلامنية، مرجع سابق، ص 5:3، ص9. 
الطبعة                                                                                         الرشوق،  دار  الثاين:التطبيق،  املجلد  الشاملة،  والعلامنية  اجلزئية  العلامنية  الوهاب)د(:  عبد  املسريى،   (((

الثانية 005)م، ص)35.  
)3)  املسريى، عبد الوهاب)د(: العلامنية اجلزئية والعلامنية الشاملة، املجلد الثانى، مرجع سابق، ص 353. 
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القومية الوحيدة املشرتكة بني اليهود، وهو يمثل األدب الكالسيكى اليهودى، كام أنه يمثل الرتاث 
التارخيى املشرتك، وهو عبارة عن »وثائق تارخيية ىف إبداعات خيالية«))).

4- بدايات التعاون املشرتك بني اليهودية العلمانية واليهودية الدينية

كانت البدايات األوىل للتعاون املشرتك بني اليهودية العلامنية واليهودية الدينية ىف إطار احلركة 
حيث  العلامنية،  اليهودية  عن  رصحًيا  تعبرًيا  تعّد  الصهيونية  احلركة  أن  من  فبالرغم  الصهيونية. 
»رفضت اإلله أو مهشته وأنكرت أية قيم متجاوزة للواقع املادى، وجعلت الشعب واألرض مها 
الركيزة النهائية وموضوع اإليامن... وبالرغم مما أظهره بعض زعامء الصهيونية من عداء واضح  
بزيارة  اليهودية حني قام  الدينية  الشعائر  العديد من  انتهاك  ثيودور هرتسل  لليهودية، فقد تعّمد 
القدس، وذلك لكى يؤّكد أن الرؤية الصهيونية رؤية ال دينية«)))، وعرّب ىف كتابه »دولة اليهود« 
)896)(عن الدور املحّدد، الذى من املفرتض أن يقوم به الدين ورجاله عندما طرح من خالل 
كتابه التساؤل: هل سننتهى إىل حكومة ثيوقراطية)3)؟ وأجاب عليه قائاًل: »ال بالتأكيد، إن العقيدة 
قيادتنا من جانب  تتصّدر  ثيوقراطية  اجتاهات  أى  ولذلك سنمنع  احلرية؛  متنحنا  واملعرفة  جتمعنا 
حدود  داخل  جيشنا  باملثل  سنحرص  كام  املعابد،  حدود  داخل  كهنتنا  نحرص  سوف  الكهنوت. 
معسكراته. لسوف يتلقى جيشنا وكهنتنا منا كل احرتام رفيع بقدر ما تستحقه وظيفتهام القيمة، 
ولكنهام ال جيب أن يتدخال ىف إدارة شئون الدولة التى ختلع عليهام مكانة سامية، وإال فسيجلبان 
علينا صعوبات ىف الداخل واخلارج«)4)، بالرغم من كل ذلك فقد قبل هيود متدينون االنتساب 

للحركة والتعاون مع زعامئها العلامنيني. 

تعّد  والتى  الصهيونية  احلركة  املشرتك بني  التعاون  تّم  نفسه، كيف  يفرض  الذى  والتساؤل 
بالسلطة  إال  تعرتف  ال  والتى  الدينية  الرشائع  من  املتحّررة  العلامنية  اليهودية  عن  رصحًيا  تعبرًيا 
املطلقة لإلنسان، وبني هيود متدينني ممن حيافظون عىل الرشائع والوصايا الدينية؟ الواقع أن اإلجابة 
عىل هذا التساؤل تعكس وحتّدد عالقة اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة بالعلامنيني. وذلك عىل 

النحو التاىل:
)))  ملكني، يعقوب: اليهودية العلامنية، مرجع سابق، ص 5. 

))) املسريى، عبد الوهاب)د(: العلامنية اجلزئية والعلامنية الشاملة، املجلد الثانى، مرجع سابق، ص 353، )40. 
املقصود حكومة حيكم فيها رجال الدين.   (3(

)4) هرتسل، ثيودور: الدولة اليهودية، ترمجة: حممد يوسف عدس، دار الزهراء، 994)م، ص ))). 
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جلأت احلركة الصهيونية إىل العقيدة اليهودية ىف حماولة لسّد الفراغ اإليامنى الذى تعانى منه 
احلركة، وافتقارها الشديد إىل معنى تلتف حوله اجلامهري اليهودية؛ لتنفيذ خمطط هيدف إىل اقتالع 
أعداد غفرية من اليهود من أوطاهنم وغرسهم ىف فلسطني.فلجأت إىل الرموز الدينية، واستلهام 

الرتاث الدينى، وأضفت عليه صبغة صهيونية إلضفاء الرشعية عىل دعوهتا استيطان فلسطني.

ولذا »أجرى هرتسل اتصاالت مع عنارص هيودية انضمت إىل خططه، وكان طبيعيًّا أن يتجه 
هو وأتباعه إىل احلاخام شموئيل موهليڤر)))، باعتباره حامل املسرية الصهيونية اجلديدة بني هيود 
روسيا ـ بولندا، )فقد قبل العمل ىف إطار حركة حمبة صهيون مع متنورين أحرار(، من أجل ضمه 
إليهم كحليف... ومن جانبه رأى موهليڤر رضورة املشاركة ىف املؤمتر الصهيونى األول )897)(؛ 
ألنه اعترب أن الصهاينة السياسيني »يعيدون الكثري من األبناء إىل شعبهم ىف البالد، وجيب أن نأمل 
أن هؤالء األبناء سيعودون أيًضا إىل أبيهم الذى ىف السامء«...وقد عّلق موهليڤر ىف سياق رسالته 
التى أرسلها إىل املؤمتر الصهيونى األول أمهية كبرية عىل وصية استيطان فلسطني، وحّددها بأهنا 
توازى التوراة كلها؛ »ألهنا أساس وجود شعبنا »فال وجود لشعب هيودى« بدون »أرض إرسائيل« 

وال وجود »لتوراة إرسائيل« بدون »شعب إرسائيل«))). 

وهكذا حّدد موهليڤر املبدأ األساسى الذى تقوم عليه الصهيونية الدينية، والذى تستند إليه 
اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة التى خرجت من حتت عباءة الصهيونية الدينية، وهو »أرض 
إرسائيل لشعب إرسائيل وفًقا لتوراة إرسائيل«. ومل يكن هذا جمرد شعار، إنام كان تعبرًيا عن وجهة 
نظر جديدة خاصة بتنظيم العالقات بني العنارص الثالث الشعب، واألرض، والتوراة. كام كان 

تأكيًدا عىل اجلانبني، الدينى والقومى، الذى ينبغى أن تستند إليهام احلركة.

وجاء من بعده احلاخام أڤراهام إسحاق هكوهني كوك، األب الروحى جلامعة جوش إيمونيم 
ووالد احلاخام تسڤى هيودا كوك املرشد األيديولوچى جلامعة جوش إيمونيم واملرجعية املعتمدة 

بالنسبة للجامعات اليهودية الدينية املتطّرفة، ووضع أسس العالقات بني املتدينني والعلامنيني.
))) شموئيل موهليڤر)4)8)ـ 898)(: حاخام روسى، وأحد مؤسسى حركة أحباء صهيون، تلقى ثقافة دينية وتعمق 
ىف دراسة القبااله واحلسيدية وتواريخ اجلامعات اليهودية، كام كانت له معرفة أيًضا بالرياضيات واللغات الروسية 
واألملانية والبولندية.اشتغل بالتجارة بعض الوقت قبل قيامه بأعامله ومهامه الدينية التى قبلها كارًها، ثم ذاع صيته 
عبد  )الدويك،  والزراعة.  اليدوية  األعامل  وممارسة  اليهودى  التعليم  عن  املدافعني  أهم  من  وهو  تلمودى،  كعامل 

الغفار)د(: أنبياء إرسائيل اجلدد، مرجع سابق، ص)35).    
 )2)שלמון,יוסף: הרב שמואל מוהילבר- רבם של חובבי ציון,ציון,עורכים: שמואל אלמוג,ישראל אפעל, ואחרים,רבעון

  לחקר תולדות ישראל, החברה ההיסטורית,ירושלים,1991,עמוד 72, 75:74.
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املحافظة. »تشمل نظرية احلاخام كوك أسًسا اجتامعية خطرية من وجهة نظر األرثوذكسية 
ا من  أكثر علوًّ الدينية،  الفرائض والقيم  املتحررين من  »السفهاء« »חוצפנים«  أرواح  أن  فالفكرة 
أرواح »األوفياء للعقيدة اليهودية« »שלומי אמוני ישראל«، وأن أعامل »السفهاء« ىف بناء البالد 
مستحبة عند اخلالق وتقّرب اخلالص، حتى وإن أدت إىل حرية العديد من الصفوة، ساعدت ىف 
التمييز الذى كان يقاس بمدى احلفاظ عىل  املتدينني والعلامنيني، ذلك  التقليدى بني  التمييز  حمو 

التوراة والوصايا...«))). 

 وقد رأى احلاخام كوك دوًرا حمدًدا للعلامنيني، وهو بناء الدولة املادية التى ستخضع ىف هناية 
األمر لسيطرة اليهود املتدينني، وتتحّول من دولة مادية علامنية إىل دولة مسيحانية روحانية.   

חומר  لغة  חמור من  بمنزلة »محار)))املسيح« )محار  العلامنيني هم  أن   »رأى احلاخام كـوك، 
مادة( يركب عليه املسيـح الدينى الروحـانى. وبينام يبنى العلامنيـون الدولـة املادية، يصل طابـور 
املتدينـني ليسيطر وخيلـق الـدولة املسيحانية الروحانية.وهيدف الركوب عىل احلمـار ىف التقليـد 
اليهـودى الرمزى إىل إخضاع احلامر والقـوى التى يمثلها. وللحامر ىف اليهودية دور، فهو احليـوان 
الدنـس ، مبعـوث عامليـق والشيطـان)3). ووفًقا للتقليد املألوف، بعد إخضاع قوى املادة والرش، 
التى متثلت ىف احلامر، جيىء املسيح املنترص راكًبا« عىل احلامر اآلثم الذى تم إخضاعه. هبذه الصورة، 

))) פרידמן,מנחם: חברה ודת,האורטודוקסית הלא- ציונית בארץ-  ישראל 1936-1918,הוצאת יד יצחק בן 
צבי,ירושלים,1988,עמוד 98:97.    

)))  احلامر: ينترش ذكر احلامر ىف املصادر اليهودية. وقد تم الربط بني احلامر والشيطان، وقد ورد عن )اجلوييم(؛ وهم 
الشعوب غري اليهودية، قد ورد عنهم ىف )اجلامرا( )يفاموت )6 (: »إهنم شعب يشبه احلامر«. وقد تم تشبيه شعوب 
األرض ىف مواقع كثرية للغاية داخل املصادر اليهودية باحلامر أيًضا«. )زوهار- سفر اخلروج 43 – اجلامرا بساحيم 
49 (.. وىف كتاب )الزوهار( وىف سائر املصادر )القّبالية( تم تناول القرشة الغليظة الشيطانية، أى قرشة احلامر. وقد 
تم اختيار احلامر باعتباره ممثاًل للامدة والغريزة، ومهمة اليهودية هى السيطرة عليه. ومن هنا، ينبغى عىل اليهودى 
السابق، ص  املرجع  اليهودية،  الدينية  املصطلحات  يقهر غريزته.)الشامى، رشاد)د(:موسوعة  يقهر احلامر كام  أن 

 .((33:(3(
)3) الشيطان  »ساطان« : أتى هذا االسم ىف العهد القديم بمعنى عدو أو معارض، أو بمعنى مالك املوت أو التحريض. 
وهو يرغب ىف إيذاء البرش، ولكنه ال يستطيع ذلك، ويندر ذكر اسم الشيطان ىف األجزاء القديمة من التلمود، غري 
أنه قد ورد ذكره ىف عرص متأخر من التلمود. ويرى »املدراش«، أن الشيطان قد خلق مع حواء ىف الوقت نفسه. وهو 
يستطيع الطريان واختاذ صورة طائر أو امرأة أو يدور عىل األبواب. وهناك من يعتقد أنه هو غريزة الرش التى تغوى 
الدينية  القدرات . )الشامى، رشاد)د(: موسوعة املصطلحات  اإلنسان باألفعال الرشيرة، لكنه رغم ذلك حمدود 

اليهودية، املرجع السابق، ص 89) ).   

http://kotob.has.it



187

يرى كوك أن الصهيونية هى بمنزلة بداية اخلالص، ويكون للحامر العلامنى الدنس دور فيها، فهو 
صانع الدولـة، الذى يبنى والذى يقـّدر له ىف النهاية أن يكون خاضًعا متاًما))). 

الدينية، ودوافعهم علامنية،  بالتقاليد  ويقر احلاخام كوك ، بأن هؤالء الرواد يستهينون حقا 
وأيديولوجية ال عالقة هلا بدين إرسائيل، وتستقى من مصادر خارجية  كالفكر القومى األوروبى 
ووجهات النظر الثورية االشرتاكية. لكنه يرى أن أفعاهلم ودوافعهم هى جمرد جانب واحد من 
العملة.  فهؤالء الرجال يعملون ىف إطار تكمن هنايته ىف باطن اخلالص، ووجهة نظرهم الذاتية ـ 
اخلاطئة ـ ما هى إال قرشة خارجية؛ ألهنم يسامهون ىف مرشوع اخلالص اإلهلى، حتى وإن كفروا به 
عن عمد، لذلك جيب اعتبارهم أدوات ختدم، دون أن تدرى، عماًل روحانيًّا. وما حيدد ذلك ليس 

هو أفعاهلم الظاهرية ولكن املغزى الذاتى ملرشوعهم))). 

وعليه، فقد كان األساس املشرتك للتعاون بني العلامنيني واملتدينني الصهيونيني، الذين يمثلون 
جيل الزعامء بالنسبة للجامعات اليهودية الدينية املتطّرفة، هو إيامن كل منهام بأمهية اهلجرة اليهودية 
إىل فلسطني واستيطاهنا.واستغل كل منهام الطرف اآلخر لتحقيق هذا اهلدف، استغلت اليهودية 
عىل  االستيالء  عىل  روحى  مغزى  وإضفاء  اجلامهري،  حشد  عىل  الدينية  اليهودية  قدرة  العلامنية 
األرض. ورأت اليهودية الدينية ىف اهلجرة إىل فلسطني واستيطاهنا بداية اخلالص الذى سيتحّقق 
بجهد مادى يقوم به اليهود العلامنيون، الذين سيبنون الدولة املادية التى ستكون السيطرة النهائية 

فيها، ىف اعتقادهم، لليهود املتدينني.  

واملعسكر  إيمونيم«  »جوش  حركة  بني  املشرتك  التعاون  أمكن  الرؤية،  ذات  من  وانطالًقا 
املحيط هبا وبني املعسكر العلامنى.»فبعكس اجلمهور احلريدى ال تتعّرض حركة »جوش إيمونيم« 
منع  أو  السبت  يوم  القدم ىف  كرة  ومنع  املالعب  لنقل  السبت، وال حتارب  يوم  للمواصالت ىف 
وتطالب  متعها،  حتّقق  وأن  حياهتا  تعيش  أن  العلامنية  لألغلبية  تسمح  اخلالعية.فهى  املنشورات 
ومعارضة  االنسحاب،  ومنع  إرسائيل«،  أرض  »استيطان  ـ  فقط  واحد  موضوع  ىف  باإلخالص 

االهنزامية«)3).
)))  רכלבסקי,ספי: שם، עמוד 23 .  

))) אבינרי,שלמה : שם، עמוד 221 .                                                                                          
)3)  רובינשטיין,אמנון: מהרצל עד גוש אמונים ובחזרה,שם,עמוד 130. 

http://kotob.has.it



188

5- التعاون املشرتك بني املتدينني املتطّرفني والعلمانيني داخل حزب »هتحيا« »البعث« املختلط 

بني  لتفصل  عالًيا؛  ارتفعت  التى  احلواجز  إزالة  ىف  رغبة  خمتلط  حزب  تشكيل  جاء  لقد 
وعلامنيني،  متدينني  مًعا،  السري  هبدف  »هتحيا«،  هى  واحدة  حركة  وإقامة  املختلفة  املعسكرات 
اعُترب تشكيل حزب خمتلط،  الكتيب اإلعالمى اخلاص باحلزب.وقد  وذلك عىل نحو ما ورد ىف 
املأل  نفسها عىل  الدينية تصف  السياسية إلرسائيل.فاألحزاب  علامنى ودينى، جتديًدا ىف اخلريطة 
املتدينني، كام  الدينية، ومجيع مرشحيها من  بأهنا دينية، وختصص أغلب جهودها خلدمة املصالح 
أن الغالبية العظمى من مؤيدهيا ومن الذين يصوتون لصاحلها من املتدينني. واألحزاب األخرى 
إليها عىل أهنا علامنية؛ألن  ينظر  بأهنا علامنية ولكن اجلمهور اإلرسائيىل  ال تصف نفسها رصاحة 
املرشحني علامنيون باستثناء عدد حمدود للغاية، وغالبية اجلمهور املؤيد هلا هو مجهور غري دينى، 
وال يعترب املوضوع الدينى ىف حد ذاته جمااًل يستحق بذل اجلهد من أجله؛ لذلك كانت فكرة التعاون 

التى تبنتها حركة »هتحيا« جتديًدا ىف هذا املجال))). 

مالبسات نشأة »هتحيا« 
ومرص  إرسائيل  بني  وقعت  التى  السالم  اتفاقيات  من  خلفية  عىل  »هتحيا«  حركة  ظهرت 
إرسائيل:حركة  ىف  سياسية  حركات  ثالث  أكرب  إىل  احلركة  مؤسسو  978).وينتمى  عام  ىف 
الليكود كل من  انشق عن  أن  العمل، والليكود، واملفدال«))). فقد ترتب عىل هذه االتفاقيات، 
جيئوال كوهني)3) وموشيه شامري، زعيم حركة »أرض إرسائيل الكاملة« التى نشطت بني سنتى 
انضم  أكتوبر 979). وقد  ف ىف  التطرُّ الشديد  اليمينى  967)و977)، وأسسا حزب »هتحيا« 

)))  كوهني، أشري: هيا مًعا: العالقات بني املتدينني والعلامنيني داخل حزب خمتلط، دراسة وردت ىف الفصل السابع  من 
كتاب »العالقات بني املتدينني والعلامنيني ىف إرسائيل«، إعداد وإرشاف: يشعياهو ليفامن، ترمجة: د.حممد حممود أبو 

غدير، املجلس األعىل للثقافة، 000)، ص )6):63). 
)))  كوهني، أشري: هيا مًعا: العالقات بني املتدينني والعلامنيني داخل حزب خمتلط، مرجع سابق، ص )6). 

الصهيونية  ىف  الشباب  حركة  بيتار،  إىل  صباها  ىف  5)9).انضمت  سنة  أبيب  تل  ىف  كوهني:ولدت  جيئوال   (3(
التى كانت ىف األربعينيات بقيادة مناحم بيجن.لكنها تركت اإلرجون سنة  التصحيحية، وتطوعت ىف اإلرجون، 
بيجن،  بقيادة  إىل حزب حريوت  اإلذاعة.انضمت سنة 970)  مذيعة ىف  ليحى، وأصبحت  إىل  943) لالنضامم 
للهجرة  الكنيست  رئيسة  الثامن.وكانت بني سنتى 977)و)98)  الكنيست  وانتخبت ىف سنة 973) عضًوا ىف 
واالستيعاب.)مصاحله، نور الدين: إرسائيل الكربى والفلسطينيون سياسة التوُسع 967)- 000)، ترمجة:خليل 

نصار، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط) بريوت )00)، ص 338:337).
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إىل »هتحيا« الربوفيسور يوفال نئامن)))، عامل الفيزياء النووية اإلرسائيىل، الذى كان يومها رئيس 
جامعة تل أبيب أيًضا، وإلياكيم هعتسني)))، وهو أحد أعضاء جملس مستوطنات الضفة وقطاع 
غزة، الذى يعرف ىف العربية اختصاًرا باسم »يشع«، وحنان بورات، وهوأحد مؤسسى »جوش 
إيمونيم«، وكالمها من زعامء املستوطنني البارزين، اللذان انُتخبا فيام بعد عضوين ىف الكنيست عىل 

الئحة »هتحيا«)3).

وكان اخلط األيديولوچى األسايس»هلتحيا« يستند عىل فكرة »أرض إرسائيل الكربى«.وقد 
اعرتضت احلركة بشدة عىل اتفاقيات كامب ديڤيد التى التزمت إرسائيل بموجبها باالنسحاب من 
سيناء، وإزالة املستوطنات اليهودية منها.وكانت خيبة األمل من االتفاقية كبرية بصورة وخاصة 
ألن املفاوضات جرت عىل أيدى حكومة الليكود التى كان اجلمهور يرى حتى ذلك الوقت أهنا 

تعتنق فكرة »ال انسحاب من شرب واحد«)4).

انتخابات  »هتحيا« ىف  قائمة حزب  واملتدينني ىف  العلامنيني  بني  املبدئية،  املشاركة  وجتّسدت 
الكنيست العارشة التى جرت عام )98)، حيث كان ثلثا املرشحني من العلامنيني والثلث تقريًبا 
من املتدينني. فقد ُاختري ثالثة ممثلني للحزب، اثنان من العلامنيني ومها يوفال نئامن وجيئوال كوهني 
اللذان ترأسا القائمة، ثّم حنان بورات الذى يمثل الدينيني والذى احتل املكان الثالث.وىف عام 
العلامنيني  من  ثالثة  عرش:  احلادى  الكنيست  لعضوية  احلزب  من  ممثلني  مخسة  ُاختري   ،(984
وهم:يوفال نئامن، ورفائيل إيتان)5)، وجئوال كوهني الذين احتلوا األماكن الثالثة األوىل، واثنان 

وعمل   ،(98( سنة  منذ  اإلرسائيلية  الفضاء  لوكالة  ورئيًسا  النووية،  الطاقة  جلنة  لرئيس  نائًبا  نئامن:كان  يوفال   (((
رئيًسا للعلامء ىف وزارة الدفاع ىف فرتة )975)ـ 976)(، عندما كان شمعون برييز وزيًرا للدفاع.وكان عىل عالقة 
مقّربة من حزب العمل؛وعمل رئيًسا جلامعة تل أبيب ىف فرتة ))97)ـ  975)(، ووزيًرا للعلوم والتنمية ىف فرتة 
))98)ـ 984)(، ووزيًرا للعلوم والطاقة ىف حكومة شامري حتى يناير )99). )مصاحله، نور الدين: مرجع سابق، 

ص5))).   
)))  إلياكيم هعتسني: ولد ىف )) يونيو 6)9)، حماٍم وصحفى، وعضو ىف جملس مستوطنات الضفة وقطاع غزة، وعضو 
كنيست ىف الكنيست الثانى عرش عن حزب »هتحيا« ، ويعمل هعتسنى صحفيًّا وينرش مقاالته ىف صحيفة »يديعوت 

أحرونوت« وغريها من الصحف، وهو من مستوطنى كريات أربع. 
ع 967)- 000)، مرجع سابق، ص ))).  )3)  مصاحله، نور الدين: إرسائيل الكربى والفلسطينيون سياسة التوسُّ

)4)  كوهني، أشري: هيا مًعا: العالقات بني املتدينني والعلامنيني داخل حزب خمتلط، مرجع سابق، ص )6). 
وكّون  لألركان،  رئيًسا   (98( سنة  ىف  كان  عداشيم،  تل  موشاڤ  ىف   (9(9 سنة  ىف  ولد  )رفول(:  إيتان  رفائيل   (5(
للبنان.أسس حزب »تسومت« )مفرتق طرق( سنة 983).  اجتياح إرسائيل  املوّجه ىف  العقل  أريئيل شارون  مع 

)مصاحله، نور الدين:مرجع سابق، ص )))). 
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من املتدينني ومها:احلاخام إليعازر ڤلدمان، وهو أحد مؤسسى مجاعة »جوش إيمونيم« املتطّرفة 
وجرشون شفاط كمرشح دينى يمّثل جوش إيمونيم أيًضا، اللذان احتال املكانني الرابع واخلامس. 
وىف انتخابات الكنيست الثانى عرش التى ُأجريت ىف 988) ُاختري اثنان من العلامنيني، وواحد من 

املتدينني.وقد ُاختري احلاخام ڤلدمان ثانيًة))).

خطوط اللتقاء بني اجلناح العلمانى واجلناح الدينى املتطّرف داخل حزب »هتحيا«
التى شكلت موقف  جّسدت أيديولوچية حزب »هتحيا« السياسية، وهى منظومة األفكار 
احلزب من القضايا املختلفة، خطوط االلتقاء بني اجلناح العلامنى واجلناح الدينى املتطّرف داخل 

احلزب من ناحية، و بينهام وبني اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة ىف إرسائيل من ناحية أخرى. 

أيديولوجية حزب »هتحيا« السياسية

)- أّيد »هتحيا« إلغاء معاهدة السالم مع مرص وإعادة استيالء إرسائيل عىل سيناء، وهى أرض 
مرصية يعتربها احلزب ـ عىل عكس مناحم بيجن ـ جزًءا من »أرض إرسائيل التوراتية«))). 

وكان هذا هو خط االلتقاء األول مع اجلامعات اليهودية املتطرفة. فقد رأت حركة »جوش 
املتحدة  الواليات  من  بضغط  إرسائيل  هلا  خضعت  مهانة  مرص  مع  السالم  معاهدة  ىف  إيمونيم« 
القومى األمريكى وعىل رأسه هنرى كيسنجر.والمت حركة »جوش  األمريكية، وجملس األمن 
إيمونيم« عىل الساسة اإلرسائيليني قبوهلم ما أسمته »إمالء كيسنجر- السادات«، ىف مقابل تعهدات 
أمريكية بتعويض إرسائيل)3).ووصفها احلاخام مائري كهانا زعيم حركة »كاخ«، »بالبغيضة« قائاًل: 
»لقد طلبت اتفاقيات كامب ديڤيد البغيضة من »إرسائيل« أن تتنازل ـ ليس فقط ـ عن شبه جزيرة 
سيناء، وعن آبارها النفطية، وجمال مناورة واسع، بل طلبت أن تتخىل أيًضا عن قواعدها اجلوية 

احليوية هناك«)4). 

 ،(63 ص  سابق،  مرجع  خمتلط،  حزب  داخل  والعلامنيني  املتدينني  بني  العالقات  مًعا:  هيا  أشري:  كوهني،   (((
 .(68:(67

))) مصاحله، نور الدين: إرسائيل الكربى والفلسطينيون، مرجع سابق ، ص ))):3)). 
)3)  שפט,גרשון: גוש אמונים הסיפור מאחורי הקלעים,שם,עמוד 157 : 158 ، 163.

)4)  كهانا، مائري، مرجع سابق، ص )9). 
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مقال  ىف  إينون«)))  »أوديد  كتب  ديڤيد،  كامب  التفاقيات  الرافض  االجتاه  لذات  وتأكيًدا 
»إن  يقول:  العاملية  الصهيونية  باملنظمة  )اجتاهات(، وهى جريدة قسم اإلعالم  نرشته »كيڤونيم« 
الطبيعى  والغاز  البرتول  الضخمة من  والثروات  السويس،  قناة  منطقة  البرتول ىف  فقدان حقول 
والثروات الطبيعية األخرى ىف شبه جزيرة سيناء،... سوف تدمر اقتصادنا املحىل، فإن ربع الدخل 
القومى اإلرسائيىل احلاىل وثلث امليزانية، يستخدم ىف رشاء البرتول...لذلك فـإن )استعادة( شبه 
جزيرة سـيناء بكـل ثرواهتا وقـدراهتا احلالـية تشـكل أولـوية سـياسية أعـاقتها كـامـب ديڤـيد 

واتفاقيات السالم«))).

الغربية«،  الضفة  ىف  للعرب  اإلدارى  الذاتى  »للحكم  بيجن  خطة  »هتحيا«  حزب  عارض   -(
وبخالف الليكود، طالب بفرض السيادة اإلرسائيلية الفورية، والضم القانونى للضفة الغربية 

وغزة، حيث »للشعب اليهودى احلق احلرصى واألبدى«)3). 

بيجن مل  »إن  بيجن  فيها  تارخيية وكارثة تسّبب  الذاتى« غلطة  واعترب كهانا »مرشوع احلكم 
يقرب األمل ىف ضّم املناطق »املحّررة« فقط، بل إن مرشوعه هذا يلحق بنا كارثة«.واستشهد كهانا 
بقول موشيه شارون: »ال شك لدى بأن هذا املرشوع يشكل نواة الدولة الفلسطينية التى تساهم 
عرب  عىل  تأثريه  من  قلقه  عن  كهانا  )/)/979)(«.وأعرب  )معاريف  إقامتها  ىف  »إرسائيل« 
اجلليل واملثلث، قائاًل:»لن يكتفى عرب اجلليل واملثلث بمنحهم حكاًم ذاتيًّا، بل سيطالبون بخلق 

اتصال بينهم وبني إخواهنم ىف الضفة الغربية«)4).

3- اقرتاح »هتحيا« قانون القدس املدينة عاصمة إرسائيل.وهو القانون الذى قام الكنيست بإقراره 
سنة 980).

4- اقرتاح »هتحيا« قانون تطبيق القانون اإلرسائيىل عىل مرتفعات اجلوالن.وقد أقّره الكنيست 
عام )98).

5- دعا زعيم »هتحيا« يوفال نئامن عام 983) إىل ضّم اجلنوب اللبنانى إىل إرسائيل، واستعامل 
للبنان،  اجتياح إرسائيل  ُبعيد  أنه ىف سبتمرب )98)،  بالذكر  اجلدير  الليطانى. ومن  مياه هنر 

)))  أوديد إينون صحفى إرسائيىل كان ىف املاىض يعمل ىف وزارة اخلارجية اإلرسائيلية.
إينون، أوديد: األرض املوعودة خطة صهيونية من الثامنينيات، ترمجة:إرسائيل شاحاك، وترمجتها إىل العربية: ليىل   (((

حافظ، مكتبة الرشوق الدولية، ط)، يناير 009)م، ص 40.
ع 967)- 000)، مرجع سابق، ص3)) . )3)  مصاحله، نور الدين، إرسائيل الكربى والفلسطينيون سياسة التوسُّ

)4)  كهانا، مائري، مرجع سابق، ص 87):88). 
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للعلوم  وزيًرا  نئامن  يوفال  الربوفيسور  االئتالفية.وُعنّي  الليكود  حكومة  إىل  »هتحيا«  انضّم 
بناء 40 مستوطنة  بعد  فيام  التى رّخصت  للتوطني،  الوزارية  اللجنة  لرئيس  ونائًبا  والتنمية، 
السابق  األركان  رئيس  انضّم   ،(984 انتخابات  الغربية.وقبل  الضفة  ىف  معظمها  جديدة، 
حركته  مع  »هتحيا«  إىل  إيتان،  رفائيل  اجلنرال  لبنان،  اجتياح  خالل  اجليش  أركان  ورئيس 

السياسية التى أنشأها، وتدعى تسومت))) »مفرتق طرق«))). 
 وقد أملح أڤراهام بورج ىف مقال له بعنوان »صارت الدولة-دولة هاالخا«، إىل شّكه أن خلف 
احلرب عىل لبنان يقف كهانا وحركته »كاخ«، بقوله: »لست متأّكًدا أنه حتى حرب لبنان، مع كل 
ورفول  شارون  بيجن،  كاخ.  إىل  تُقد  السليم،  املنطق  إىل  افتقارها  وعىل  خطتها  عىل  اعرتاضاتى 

»رفائيل إيتان« هم جزء من ظاهرة كهانا. ليسوا املسّبب هلا«)3). 
الفلسطينية  »الدولة  بأنه  األردن   (988 النتخابات  السياسى  »هتحيا«  برنامج  »وصف   -6
الواقعية«... ومضمون هذا الترصيح أن األردن، الذى يشكل، بحسب »هتحيا«، جزًءا من 
املرحلة  ىف  ُيستهدف  سوف  فيه،  واألبدى«  احلرصى  »احلق  لليهود  والذى  إرسائيل،  أرض 

ع اإلقليمى«)4).   التالية من التوسُّ

األردن  تستمر  ألن  فرصة  أى  هناك  »ليس  قائاًل:  الفكرة  هذه  عن  إينون«  »أوديد  عرب  وقد 
ىف الوجود بشكلها احلاىل ملدة طويلة، وجيب أن توجه إرسائيل سياستها، سواء ىف احلرب أو ىف 
السالم، إىل تصفية األردن بنظامها احلاىل وحتويل السلطة إىل األغلبية الفلسطينية. إن تغيري النظام 
العالية  العربية  الكثافة السكانية  أيًضا إىل إهناء مشكلة األراىض ذات  النهر، سوف يؤدى  رشقى 

غربى هنر األردن)5). 
وهذا يعكس مفهوم إرسائيل التوسعية »الذى يلخصه هاركابى بقوله إن الصهيونية قد قامت 
ع  بتصفية عروبة فلسطني املحتلة، وهى ال متيل إىل االكتفاء بذلك وهتّدد بمواصلة العدوان والتوسُّ
)))  تسومت »مفرتق طرق«: حزب أسسه وقاده رئيس األركان السابق، اجلنرال رفائيل إيتان سنة 983).وقد حّقق 
»تسومت« نتائج جيدة ىف انتخابات )99)؛ مما رفع عدد مقاعده ىف الكنيست من مقعدين إىل ثامنية مقاعد، وجعله 
ثالث أكرب حزب بعد العمل والليكود. وهتيمن عىل برنامج »تسومت« السياسى قضية واحدة ـ االلتزام بالسيادة 

اليهودية عىل أرض إرسائيل الكاملة، بام فيها مرتفعات اجلوالن.)مصاحله، نور الدين: مرجع سابق، ص )))). 
)))  مصاحله، نور الدين: مرجع سابق، ص 3)):5)). 

)3)  בורג,אברהם: מדינת- הלכה- הלכה המדינה,עתון 77 ,ספטמבר 1985,גל 68,עמוד 28. 
)4)  مصاحله، نور الدين، مرجع سابق، ص3)) . 

)5)  إينون،أوديد: األرض املوعودة خطة صهيونية من الثامنينيات، مرجع سابق،ص 45
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ىف أقاليم عربية أخرى.ومن ثّم فإهنا خطر عىل وجود دول عربية أخرى«))). 

7- دعا برنامج »هتحيا« االنتخابى عام 988) إىل »مصادرة »جبل اهليكل« احلرم الرشيف من 
الوقف اإلسالمى« وتسليمه إىل األيادى اإلرسائيلية لتديره، باإلضافة إىل »بناء مكان هيودى 
من  قريب  موقف  اهلاالخا«))).وهو  بحسب  املسموح  املكان  ىف  اهليكل  جبل  عىل  للصالة 
موقف كل من »كاخ« بزعامة كهانا، ومجاعات أنصار اهليكل واحلركة الرسية اليهودية وحركة 
آيل، مع عدم اكتفاء هذه احلركات باملصادرة وإقامة مكان للصالة، لكن إعالهنا رصاحًة عن 

عزمها تدمري املسجدين، مسجد قبة الصخرة واملسجد األقىص، وبناء اهليكل الثالث.
8- تأييد زعامء »هتحيا« ترحيل الالجئني وطردهم. فقد نّص برنامج حزب »هتحيا« السياسى 
»أن  هو  العربية،  البالد  مع  سالم  مفاوضات  أية  ىف  رشط  وضع  عىل   ،(988 النتخابات 
العربية  والبالد  األردن  وىف  وغزة،  الغربية  الضفة  ىف  الالجئني  املخيامت  سكان  تأهيل  يعاد 
األخرى«.وهنا يدعو »هتحيا« إىل طرد أكثر من نصف مليون الجئ... ومن ناحية أخرى، 
وبام أن األردن، ىف اعتقادهم، يعترب كإقليم من أرض إرسائيل مقّرر مصريه للمرحلة التالية 
املخيامت وترحيل  »إفراغ  قادة »هتحيا«  يفّضل  أن  ا  املرجح جدًّ اإلقليمى، فمن  ع  التوسُّ من 

الالجئني إىل اململكة العربية السعودية والبالد املنتجة للنفط...«)3).
9- وضع إجراءات مشددة ضد »عرب إرسائيل« فلسطينى 48 الذين أظهروا تضامنًا مع إخواهنم 
ىف األراىض املحتلة منذ قيام االنتفاضة عام 987).فقد نّص برنامج »هتحيا« النتخابات سنة 

988) عىل :
 ) أ  (  إلغاء حق االقرتاع وحق الرتشيح للكنيست اللذين يتمتع هبام العرب، وجعلهام مرشوطني 

»باخلدمة العسكرية« مدة ثالثة أعوام.
املواطن  يتلقاه  ما  العرب، وهى نصف  يتلقاها  التى  القومى«  »التأمني  )ب( جعل خمصصات 
اليهودى، «مرشوطة بإيفاء مجيع واجبات املواطنة، وامتحان اإلخالص لدولة إرسائيل.

)جـ( كل »عربى إرسائيىل« يشرتك ىف أنشطة »هدامة« ضد أمن الدولة، وباالشرتاك مع األعداء، 
ُتسحب منه مواطنته، ويصبح عرضة للطرد من البلد«)4).

)))  البحراوى، إبراهيم)د(: الثقافة العربية وثقافة الرصاع اإلرسائيلية، ط)، 994)، دار الزهراء، ص 48.    
)))  مصاحله، نور الدين، مرجع سابق، ص 4)). 
)3)  مصاحله، نور الدين، مرجع سابق، ص 7)). 
)4)  مصاحله، نور الدين، مرجع سابق، ص 8)). 
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والدينيني  العلامنيني  بني  للتعاون  العريضة  املشرتكة  اخلطوط  هى  هذه  كانت  لقد 
الدينى غارًقا ىف متسكه  العلامنى غارًقا ىف علامنيته، واجلانب  املتطّرفني، وبعيًدا عنها كان اجلانب 

بالرشيعة اليهودية.

»فزعيم احلركة ىف ذلك الوقت بروفيسور يوفال نئامن، ال حيافظ عىل الرشائع بل هو إنسان 
كيبوتسات  العامل،  االستيطان  تيار  إىل  ينتمون  ونشطاؤها  احلركة  مؤيدى  علامنى.وغالبية 
وموشاڤات من الذين ينضون حتت راية حركة العمل، ويسلكون أساليب حياة علامنية خالصة. 
وىف مقابل هؤالء، فإن أعضاء »هتحيا« من املتدينني جاءوا من دوائر تتمسك برصامة بالرشيعة 
تسڤى  احلاخام  يرأسه  كان  الذى  »مركاز هراڤ«  الدينى  املعهد  منهم ختّرجوا ىف  اليهودية.وكثري 
هيودا كوك حتى عام )98)، وهلؤالء موقف متطّرف عىل املستوى الدينى والقومى عىل السواء.
والشخصيات الدينية التى كانت متعاطفة مع »هتحيا« مثل حنان بورات، وبينى كاتسوفر، ومناحم 
فليكس واحلاخامات إليعازر ڤلدمان وموشيه لڤينجر ال يقبلون أى حل وسط فيام يتصل بمراعاة 

الرشيعة«))).

ويرى رجال »جوش إيمونيم« واملعسكر املحيط هبا أن من يدعم »جوش إيمونيم« سياسيًّا 
احلاخام  الدينيني.وقد عرّب  وتأييد علامئهم  تأييدهم، لكن احرتام  فقط  ليس  يستحق  واستيطانيًّا، 
آحاب  والد  عمرى،  أن  تارخينا  ىف  »وجدنا  بقوله:  ذلك  عن  أربع  كريات  رجل  لڤينجر،  موشيه 
حصل عىل تاج ملك إرسائيل رغم أن آثامه كانت جسيمة، فقد نرش العبادة الوثنية بني الشعب.

وكل ذلك ملاذا؟ يقول احلاخامات ألنه أقام مدينة ىف إرسائيل ـ هى »شومرون« السامرة »الضفة 
استشهادهم  الكلامت«))).وُيظهر  هذه  إىل  ينتبهوا  أن  إرسائيل  حكومة  بوزراء  وجيدر  الغربية«! 
بواقعة »عمرى« الواردة ىف سفر )امللوك األول 6)/ 4):8)(، ما تقوم به هذه اجلامعات اليهودية 
سياسيًّا  وتوظيفها  القديم  العهد  ىف  الواردة  النصوص  لبعض  انتقاء  عملية  من  املتطّرفة  الدينية 
املثال إعطاء مصداقية  بام خيدم أهدافها دون مراعاة للمتغريات السياسية. وقد أراد لڤينجر هبذا 

للتعاون املشرتك بني الدينيني والعلامنيني ىف سبيل حتقيق أهدافهم التوسعية.  

وذلك يؤكد أن األساس ىف قبول األغلبية العلامنية، هو مدى إيامهنا بفكرة »أرض إرسائيل 
الكاملة«، وإقامة املستوطنات، وهو ما يضع عىل رأس زعامئها تاج التوراة برغم آثامهم وخطاياهم، 

)))  كوهني، أشري: هيا مًعا: العالقات بني املتدينني والعلامنيني داخل حزب خمتلط، مرجع سابق، ص64). 
)))  רובינשטיין,אמנון: מהרצל עד גוש אמונים ובחזרה,שם,עמוד 131 .  
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لذا »تتّوج جوش إيمونيم« وحلفاؤها، الذين يوقفون كل شىء عىل »مدينة ىف السامرة« بتاج التوراة 
عمرى ملك إرسائيل، موشيه ديان وآريئيل شارون«))). 

إليه  احلاخام تسڤى هيودا كوك عندما جلأت  قدمه  الذى  الرد  نفس االجتاه، ىف  تأكيد  ونجد 
لكى  إقامة »هتحيا«،  التى شاركت ىف  العلامنية  الشخصيات  إيمونيم« وعدد من  زعامة »جوش 
أرض  أجل  »من  هو  كوك  تسڤى  احلاخام  رد  وكان  خمتلط.  حزب  تأسيس  رشعية  ىف  برأيه  يدىل 
ا«))). وقد سبق وأن استشهد احلاخام تسڤى هيودا كوك ىف وثيقته »لن  إرسائيل جيب السري سويًّ
وبتأييد  صهيون،  حمبة  ىف  واملتدينني  العلامنيني  بني  املشرتك  التعاون  بفرتة  الذكر،  سابقة  تقيموا«، 
احلاخام نفتاىل تسڤى هيودا برلني )هنتسيڤ( من ڤولوچني، والذى يعد ُحجة ىف أمور اهلاالخا، 

ملرشوعات »حمبة صهيون«، ألن استيطان البالد سيوّحد كل شعب إرسائيل، ىف رأيه)3).      

من  كل  قبل  االنسحاب  ومنع  املستوطنات،  وإقامة  الكربى«،  إرسائيل  »أرض  أجل  ومن 
الطرفني العلامنى والدينى التنازل لآلخر ىف بعض األمور التى ال تتعّلق بـ»أرض إرسائيل«. فتنازل 

اجلناح الدينى داخل حزب »هتحيا« عن:

)- عدم التوازن عىل مستوى تشكيل زعامة احلزب.وقد أرشنا إىل ذلك من قبل، فقد كان العضو 
أن  بالذكر  وجدير  القائمة.  ىف  الرابع  أو  الثالث  املكان  ىف  دائاًم  جيىء  املتطّرفني  املتدينني  من 
احلاخام حنان بورات، قد انسحب عام 984) من احلزب، وحاول تشكيل حزب جديد هو 
»أوروت«)أضواء( ولكنه انضم ىف هناية األمر إىل حركة »موراشا«)4) )الرتاث(، التى أسسها 
»هتحيا«.ويتضح من  إىل حزب  االنضامم  البداية  من  الذى رفض  احلاخام حاييم دروكامن، 
فكرة أرض  يؤيد  والذى  القومى،  الدينى  اجلمهور  بني  يوجد  بأنه  تأسيس حركة »موراشا« 

)))  רובינשטיין,אמנון: מהרצל עד גוש אמונים ובחזרה,שם,עמוד 132. 
)))  كوهني، أشري: هيا مًعا: العالقات بني املتدينني والعلامنيني داخل حزب خمتلط، مرجع سابق، ص 64). 

)3) נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד  157. 
دروكامن.وهى  حاييم  املتطّرف  احلاخام  بزعامة  »املفدال«  عن   (984 عام  انشقت  قائمة  هى  »الرتاث«:  موراشا    (4(
»أوروت«  ومن  دروكامن،  برئاسة  الديني(  الصهيونى  )املعسكر  أى  دايت(  تسيونى  )حمنيه  »متساد«  من  تتكون 
)أضواء( بزعامة حنان بورات أحد قادة حركة »جوش إيمونيم« األصولية االستيطانية، ومن حزب »عامل أجودات 
يرسائيل«.وقائمة »موراشا« تعترب من أكثر األحزاب الدينية تطرًفا وتعصًبا، عىل الصعيد الدينى والسياسى، إذ إن 
ىف  الدينية  القوى  اهلل)د(:  عبد  رشاد  بالذات.)الشامى،  »حريوت«  وحركة  »الليكود«  مواقف  مع  تلتقى  مواقفها 

إرسائيل بني تكفري الدولة ولعبة السياسة، مرجع سابق، ص 5))، 6))).   
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إرسائيل الكربى، من يتحفظون عىل املشاركة السياسية القوية مع اجلمهور العلامنى.فالتنازالت 
واحللول الوسط املقرونة بمثل هذه املشاركة غري مقبولة من جانب هذا اجلمهور. 

)- عدم الدعوة إىل إصدار ترشيع دينى جديد))). 

وقّدم اجلناح العلامنى داخل حزب »هتحيا« عدة تنازالت ممثلة ىف:

تأييد حزب »هتحيا« التهويد الذى يتم وفق الرشيعة.  -(

تأييد القانون الذى يمنع أى حتايل ىف جمال الطعام الكاشري))).  -(

عـىل  اليهـودية  والكـتابات  والتوراة  اإلســرائيلية  املوروثات  جماالت  ىف  الدراسـة  تعميق   -3
امتداد أجياهلا.

للدولة  واملخلصة  العليا  الدينية  املعاهد  ورعاية  عامة  بصورة  التوراتية  املؤسسات  تشجيع   -4
بصورة خاصة. والدعوة إىل سن قانون يكسبها الوضع الترشيعى املناسب.

وتعديل  اليهودى«  هو  »من  قانون  خيص  فيام  الدينى  الترشيع  بتأييد  »هتحيا«  حزب  وعد   -5
قانون العودة)3). 

ويمكننا أن ندرك ما حظيت به اجلامعات اليهودية الدينية من دعم من املعسكر العلامنى عىل 
املستويني السياسى واالستيطانى. »فلوال الدعم الذى قدمه، عىل سبيل املثال، زعامء العملـ  ألون، 
برييز ورابني ـ لرجال كريات أربع، وعوفرا وقدوم ملا كان هناك وجود هلذه املستوطنات...«)4). 
حركة  بدعم  وقامت  الكاملة«،  إرسائيل  »أرض  لفكرة  بارًزا  نصرًيا  الليكود  حركة  كانت  كام 

االستيطان، وأضافت عدًدا كبرًيا من املستوطنات، كام أرشنا لذلك)5).

وكام اتفقت األسس األيديولوچية حلزب »هتحيا« كام عرضناها، مع فكر اجلامعات اليهودية 
الدينية املتطّرفة، اتفقت أيًضا مع األيديولوچية السياسية ألحزاب تسومت برئاسة رفائيل إيتان، 

)))  كوهني، أشري: املرجع السابق، ص 67):68)، 70)، 78) . 
)))  كاشري: طعام صالح لألكل حسب الرشيعة اليهودية.

)3)  كوهني، أشري: املرجع السابق، ص 68):69). 
)4)  רובינשטיין,אמנון: מהרצל עד גוש אמונים ובחזרה,שם,עמוד 126. 

)5)  وردت اإلشارة لذلك ىف ص )5): 53) من الكتاب.
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وموليدت)))بزعامة اجلنرال رحبعام زئيفى)))، والدائرة القومية بزعامة »أورا شيم أور«)3).وهذا 
االتفاق هو ما دفع اجلنرال رفائيل إيتان إىل دعم »جوش إيمونيم« وسياستها وتأييد مستوطنيها ضد 
الفلسطينيني، الذى وصفهم »باحلرشات املخّدرة«، وهو ما جعله يقوم بزيارة أعضاء من املنظمة 
الرسية اليهودية كانوا مسجونني احتياطيًّا عام 984).وذلك عىل رغم بعد إيتان وحزبه عن أى 
خلفية دينية.وهو أيًضا ما جعل بعض حملىل االنتخابات يرون أن »موليدت« قد حّل مكان حزب 
»كاخ« الذى يتزعمه كهانا، مما يعكس مدى التشابه امللحوظ بينهام.وهو ما جعل احلاخام تسڤى 
هيودا كوك يرّحب بكتاب أورا شيم أور، الصحافية البولندية الصهيونية العلامنية، »إرسائيل:دولة 

رشطية«، وىف الكتاب دعوة متطّرفة لطرد العرب من إرسائيل واألراىض املحتلة)4). 

وقد ترتب عىل هذا االتفاق األيديولوچى حول القضايا األساسية املتعلقة باألرض، واملوقف 
من الفلسطينيني داخل حدود الدولة وىف األراىض املحتلة، أن حتّول تأييد أعضاء »هتحيا« إىل حزب 
السياسية.  استمراًرا أليديولوچية »هتحيا«  فيه  رأوا  الذين  زئيفى«،  برئاسة »رحبعام  »موليدت« 
فقد نجح موليدت ىف الفوز بتأييد حقيقى من جانب اجلمهور الدينى املتطّرف؛ وذلك بعد فشل 
»هتحيا« ىف جتاوز نسبة احلسم ىف انتخابات الكنيست الثالث عرش عام )99)، وحّله.كذلك نجح 
حزب »تسومت« ىف كسب تأييد أعضاء »هتحيا« من اجلمهور العلامنى. وانضم عدد من أعضاء 

»هتحيا« كجئوال كوهني إىل الليكود، وآخرين إىل املفدال وإىل حركات اليمني الصهيونى )5). 
رحبعام  اجلنرال   (988 صيف  ىف  أسسه  إرسائيل.وقد  ىف  ًفا  تطرُّ اليمينية  األحزاب  أكثر  هو  )الوطن(:  موليدت   (((
زئيفى. ومنذ ذلك احلني واحلزب يشن محلة شعبية حادة ذات هدف واحد، هو طرد الفلسطينيني من »كامل أرض 

إرسائيل«)مصاحله، نور الدين: مرجع سابق، ص 7))). 
رحبعام زئيفي: انضّم إىل البلامح ىف سن السابعة عرشة، وخدم ىف اجليش نحو 30 عاًما وترقى إىل رتبة لواء.وشغل   (((
خالل حرب 973) منصب مساعد خاص لرئيس األركان.ومن سنة 974) إىل 977)، عمل زئيفى كمستشار 
إدارة متحف  يتوىل زئيفى رئاسة جملس  لرئيس احلكومة إسحاق رابني ىف شئون مكافحة اإلرهاب.ومنذ )98) 

أرض إرسائيل ىف تل أبيب. )مصاحله، نور الدين: مرجع سابق، ص 30)). 
 ،(977 سنة  اليومية.وىف  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة  ىف  دائًمـا  عموًدا  حتّرر  بولندية  صحافية  أور:  شيم  أورا   (3(
أسست حركة تدعى »الدائرة األوىل« التى دعت إىل الوقف الفورى لالتصاالت مع القادة العرب، املهتمني بتسوية 
موجة  تركب  كانت  التى  أور،  شيم  أسست   ،(986 يناير  ىف  أعوام،  تسعة  وبعد  اإلرسائيىل.  ـ  العربى  الرصاع 
العنرصية الصاعدة ىف إرسائيل، حركة أخرى دعتها »الدائرة القومية« هذه املرة. وكانت احلركة، مثل حزب كاخ 

الذى يتزعمه كهانا، معنية بربنامج واحد لطرد العرب. )مصاحله، نور الدين: مرجع سابق، ص 39)، 49)).   
)4)  مصاحله، نور الدين، مرجع سابق، ص 3))،)3)،)4). 

)5) كوهني، أشري: املرجع السابق، ص 78):79).
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ومن كل ما سبق يمكننا أن نقف عىل حقيقة ثابتة وراسخة، وهى أن التعاون بني اجلامعات 
ك باملحافظة عىل »أرض إرسائيل  اليهودية الدينية املتطّرفة والعلامنيني كان مرشوًطا بمدى التمسُّ
ورحبت  قبلت  العلامنى.فبينام  باملعسكر  للعالقة  واحد  وجه  عن  سوى  يعرّب  ال  الكاملة«.وذلك 
هذه اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة بالتعاون مع العلامنيني القوميني الذين يتمسكون »بأرض 
إرسائيل الكربى« وباالستيطان، فقد كان هلا موقف مغاير متاًما من العلامنيني الذين يبدون قبواًل 

لسياسة »األرض مقابل السالم«، وممن يدافعون عن »الديمقراطية« ىف إرسائيل.

اغتيال »إميل جرينتسڤايج«

وُيعّد ما قام به »يونا أڤروشمى«، باغتياله »إميل جرينتسڤايج« ىف فرباير 983) انعكاًسا ملا 
أفرزته اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة من ُمناخ عام ُيعّزز اإلرهاب واالغتيال السياسى لكل 
من تتعارض مبادئه وأفكاره مع األيديولوچية السياسية هلذه اجلامعات، سواء كان من العرب أو 

من اليهود عىل حّد سواء.  

من  مجاعة  باجتاه  ُقذفت  بقنبلة  مبارشة  بإصابة   (983 فرباير  ىف  جرينتسڤايج  أميل  »ُاغتيل 
املتظاهرين من أعضاء حركة »السالم اآلن« الذين طالبوا بإقالة آريئيل شارون من منصبه كوزير 
بعد  القنبلة وهرب، وقبض عليه  يونا أڤروشمى  ألقى  بناًء عىل توصية جلنة كوهني. وقد  الدفاع 
حواىل عام من العملية وُأدين بتهمة القتل. وقد أّيد أڤروشمى اليمني السياسى، لكنه مل ينتسب إىل 
أى هيئة سياسية.ووفًقا ألقواله فهو مل يكن يقصد إلقاء القنبلة عىل هدف معني، فقد أراد إصابة 

املجموعة مدفوًعا بالشعور بالغضب العام عىل »اخلائنني«))). 

فقد تزايدت عمليات اإلرهاب، من قبل اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة، عام 983) ىف 
أعقاب التوتر الذى توّلد عن الغزو اإلرسائيىل للبنان. وقد أثار اغتيال أميل جرينتسڤايج، الشاب 
اليهودى الذى كان يتظاهر ضد احلرب، جداالت داخل حركة »جوش إيمونيم«.فقد أخذ يوئيل 
بن نون عىل حركته أهنا أوجدت ُمناًخا يؤاتى االغتيال السياسى ىف كل االجتاهات، ىف حني كان 

احلاخام موشيه لڤينجر، زعيم مستوطنى اخلليل أحد أنصار استخدام اإلرهاب))).

وتزايدت أعامل اإلرهاب ضد اليهود داخل اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة. فقد جتاوز 

)))  לוי,שלי: מסמך רקע בנושא: אלימות פוליטית מצד יהודים בישראל,שם,עמוד 17.  
)))  كيپل، جيل: يوم اهلل، مرجع سابق، ص 78). 
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إرهاب تنظيم »آيل«، العرب ليصل إىل اليهود أنفسهم، فأطلقوا الرصاص عىل شوالميت ألونى، 
زعيمة حزب »مريتس« اليسارى، آنذاك، باسم حركة الشباب املتطّرفة هذه))). كام اعتاد »أڤيشى 
راڤيڤ«، زعيم تنظيم »آيل« مضايقة أعضاء الكنيست من اليسار وهتديدهم، ومن بينهم عضوة 

الكنيست »متار جوزنسكي«، التى تقّدمت بشكوى ضده« ))). 

اغتيال إسحاق رابني
وقد بلغ هذا اإلرهاب املضاد مداه باغتيال رئيس الوزراء اإلرسائيىل إسحاق رابني عىل يد 
جيآل عامري)3).وذلك بعد توقيع إسحاق رابني ىف 5) سبتمرب 993) اتفاقية بني إرسائيل ومنظمة 
رئيس  ـ  عليها  الثالثة  املوقعون  نال  أوسلو.»وقد  ىف  رسية  مفاوضات  بعد  الفلسطينية،  التحرير 
الفلسطينية يارس  التحرير  الوزراء إسحاق رابني، ووزير اخلارجية شمعون برييز ورئيس منظمة 

عرفات ـ جائزة نوبل للسالم لعام 993)«)4).  

ىف 4 نوفمرب 995)، اغتال جيآل عامري رئيس الوزراء إسحاق رابني عقب انتهاء احتفال ىف 
ميدان ملوك إرسائيل)اليوم ميدان رابني(، ىف تل أبيب حتت شعار »نعم للسالم، ال للعنف«.حيث 
ا.فقّرر اغتيال إسحاق رابني، من خالل إيامنه  رأى عامري ىف اتفاقيات أوسلو خيانة وخطًرا وجوديًّ
بأنه ينّفذ إرادة الرب، وأن هذا هو السبيل الوحيد ملنع كارثة عن شعب إرسائيل.وقد نّفذ عامري 
العملية بمساعدة أخيه حجى وصديقه دورو عدنى. وأطلق عامري رصاصة أوىل من مدى قريب 
صوب عمود رابني الفقرى، ثم أطلق رصاصتني إضافيتني.وعندما ُسئل ىف املحاكمة عن سبب 
د من إصابته: »مل أرغب ىف أى احتامل أنه سيظل  إطالقه الرصاصتني األخريتني، قال إنه أراد التأكُّ

يعمل رئيًسا للوزراء«)5). 

وقد وقعت هذه العملية بتأثري ردود األفعال عىل »اتفاقية أوسلو« داخل اجلامعات اليهودية 
بأسبوع  االتفاقية  توقيع  قبل  القدس  ىف  ُعقد  املتطّرف.فقد  الصهيونى  واليمني  املتطّرفة  الدينية 

)))  אנשי ארגון אי"ל,איפה הם היום? הארגון היהודי עדין לוחם,אמצע נתניה,שם,עמוד  44. 
)))  אבישי רביב ,עמוד 3.

    http://209.85.129.132/search?q=cache:N97yowfRw9cJ:halemo.net/edoar/0035/0002.h
جيآل عامري: ولد ىف هرتسليا ىف  3) مايو 970) ألرسة دينية.تعلم ىف مؤسسات حريدية عرصية.خدم ىف اجليش   (3(

اإلرسائيىل ىف كتيبة 3) باللواء اجلوالنى.درس عامري القانون ىف جامعة بر- إيالن.                         
)4)  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 11 .

)5)  לוי,שלי: מסמך רקע בנושא: אלימות פוליטית מצד יהודים בישראל,שם,עמוד  19. 
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شابريا،  أڤراهام  وأنكر  شارون.  آريئيل  الكنيست  عضو  بحضور  للحاخامات«  طارئ  »اجتامع 
احلاخام األكرب إلرسائيل، سلطة احلكومة عقد االتفاقية؛ ألن األرض ليست ملًكا للحكومة، إنام 
ُأمرنا ىف  الرشيعة«؛ ألننا  »تتعارض مع  الذاتى  بأكمله، وألن خطة احلكم  ملك لشعب إرسائيل 

ك بأرض إرسائيل وليس تسليمها أليدى الشعوب األخرى))). التوراة بالتمسُّ

وقد »أفصح أڤيشى راڤيڤ، زعيم »آيل« عن موقفه احلاد من رئيس الوزراء، وادعى أنه قد 
وقع عليه »דין רודף« »دين روديف«))) )حكم من يتآمر عىل مصلحة اليهود ودينهم(.وأنه يباح، 

لذلك، النيل منه«)3). 

ىف  والعلامنيني  املتدينني  بني  »العالقات  لكتاب  مقدمته  ىف  البحراوى،  د.إبراهيم  رأى  وقد 
من  متدين  شاب  بيد  الصهيونى  العمل  حزب  زعيم  رابني  إسحاق  اغتيال  واقعة  أن  إرسائيل« 
أصدرها  التى  الدينية  الفتاوى  من  لسلسلة  »تتوجًيا  جاءت  قد  الدينية  إيالن  ـ  بر  جامعة  طالب 
بعض احلاخامات الذين يقودون عملية االستيطان ىف األرض العربية املحتلة.وصدرت الفتاوى 
قبل عملية االغتيال حتت عنوان )دين روديف( أو )دين موسري(، ووزعت ىف شكل مطبوع لتعلن 
أن احلاخامات حيلون دم إسحاق رابني؛ ألنه يعّرض حياة اليهود للخطر ويسلم )أرض إرسائيل( 
ألعدائها أبناء إسامعيل.كانت الواقعة ومالبساهتا إيذاًنا بدخول التيار الدينى ىف إرسائيل ىف مرحلة 
فعل جديدة تقوم عىل التكفري والتجريم وإحالل دماء العلامنيني«)4). وقد قال عامري نفسه أنه »لوال 

إصدار عدد من احلاخامات »دين روديف« عىل رابني، لكان من الصعب تنفيذ العملية«)5). 

ومل يقف األمر عند حد فتاوى احلاخامات، فقد جرى ىف معسكر اليمني املتطّرف تشبيه رابني 
ا عن موقفه  وحكومته باخلونة، وجمرمى احلرب والطغاة.وقال زعيم الليكود بنيامني نتنياهو، معرّبً
ورفاقه  عرفات  ليارس  دولة  إلقامة  الصهيونية  قامت  هذا  أجل  من  »ليس  أوسلو:  اتفاقيات  من 

)))  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד 11 . 
دين روديف )حكم من يتآمر عىل مصلحة اليهود ودينهم(: ينص هذا احلكم عىل أن من يتآمر عىل أصول الدين   (((
اليهودى ويكره الدين، فإنه ىف هذه احلالة يكون كارًها لذات وجود شعب إرسائيل )اليهود( ويكون عدًوا لكافة 
اليهود، وينبغى احلكم عليه باعتباره متآمًرا؛ ألنه جيور عىل مصلحة مجوع اليهود ويستحق املوت. )الشامى، رشاد 

)د(: موسوعة املصطلحات الدينية اليهودية، مرجع سابق، ص 95).   
)3)  פרשת אבישי רביב,עמוד 2.

http//:www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=2&did=143448&nagish=1
)4) ليفامن، يشعياهو: العالقات بني املتدينني والعلامنيني ىف إرسائيل، ترمجة: د.حممد حممود أبو غدير، املجلس األعىل 

للثقافة، 000)، مرجع سابق، ص 3. 
)5)  לוי,שלי: מסמך רקע בנושא: אלימות פוליטית מצד יהודים בישראל,שם,עמוד  20.
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السلطة  إذا عاد إىل  بأنه  الليكود، من خالل آريئيل شارون وعوزى النداو،  ىف )موطننا(«.وأّكد 
فسوف يلغى االتفاقية مع منظمة التحرير الفلسطينية ولن ُينفذها«.واحتشد املتظاهرون ىف املحافل 
واملجالس واالجتامعات بمشاركة زعامء حركات اليمني الربملانى وهتفوا:»رابني خائن«، »رابني 
قاتل«، مرة بعد أخرى تردد النداء »املوت للعرب! املوت للعرب!«، مرة تلو األخرى حتّول النداء 
إىل »املوت لرابني! املوت لرابني!«...وىف الواقع، نبع اغتيال رابني من مفهوم كامل األرض كقيمة 

مطلقة، وكمصلحة ُعليا تعلو كل القيم األخرى))). 

  وعىل اجلانب اآلخر، رأى »ب.ميخال« فيام فعله عامري برًتا للعملية السياسية، واستمراًرا 
من  كان  طريق  ىف  السري  عامريإليقاف  »قتل  املوت.  وحتى  اإلبادة  حتى  الشعبني  بني  للرصاع 
املحتمل أن يقود إىل تسوية، وإىل هدوء وربام أيًضا إىل سالم.لذلك ليس رابني وحده هو ضحية 
منذ  ماتوا  الذين  اآلالف  بدماء  أيًضا  ُملّطخة  الشعبني.يداه  أبناء  من  ماليني  لكن  عامري،  القاتل 
تلك الليلة ىف امليدان وحتى اليوم.لو مل يكن قاتاًل، ربام كانوا ما زالوا أحياء« )يديعوت أحرونوت 

.(((((005/3/((

السالم« خطًرا هيّدد  مقابل  »األرض  مبدأ  املتطّرفة ىف  الدينية  اليهودية  اجلامعات  وكام رأت 
فكرة »أرض إرسائيل الكاملة«، فقد رأوا أيًضا ىف »الديمقراطية« خطًرا هيّدد وجود »دول إرسائيل« 

كـ»دولة هيودية«. 

ثانياًا: املوقف من الدميقراطية

هناية  والديمقراطية  السالم  من  كل  ىف  »كاخ«،  حركة  زعيم  كهانا،  مائري  احلاخام  رأى  لقد 
»للدولة اليهودية«، وتساءل »هل أنا عىل استعداد ىف ظل سالم أو تكاثر عربى جيعل من األقلية 
أغلبية ـ أن أسمح ولو بشكل ديمقراطى، بتغيري هذه »الدولة« وحتويلها إىل »فلسطني« بواسطة 
الدخول واحلصول عىل اجلنسية  الذى يمنح كل هيودى حق  العودة  قانون  أغلبية عربية، وإلغاء 

أتوماتيكيًّا، وأن أضع هناية »للدولة اليهودية« سواء بالسالم أو بالديمقراطية؟«)3).
))) נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד  15:14. 

)))  יצחק רבין,עמוד 6.
     http://www.cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/c45c9c55.../shiur_acher29.doc

)3)  كهانا، مائري، مرجع سابق، ص 6)، ورد أيًضا ىف כהנא,מאיר:ראשית דבר,לשכים בעיניכם,עמוד 8. 
                                         http://www.hameir.org/books/liskim/leskintro.htm#p7
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ورفض كهانا ما جاء ىف وثيقة »إعالن قيام دولة إرسائيل«، من أن »دولة إرسائيل« ستنتهج 
مبدأ املساواة ىف احلقوق االجتامعية والسياسية الكاملة جلميع مواطنيها، بدون تفرقة أو متييز دينى 
أو عنرصى، أو جنسى.كام سخر كهانا مما كتبه حاييم هرتسوج سفري »إرسائيل« ىف األمم املتحدة 
سابًقا ورئيس دولة »إرسائيل« عام 975)، حيث كتب »إن »عرب إرسائيل« هم مواطنون أحرار 
ومتساوون ىف »دولتنا«.وتساءل كهانا ساخًرا: »هل »أحرار« تعنى أهنم أحرار ىف العمل من أجل 
ا،  أبناء كثريين، كثريين جدًّ ينجبوا  أن  أحرار ىف  أهنم  تعنى  أغلبية عربية ىف إرسائيل؟ هل  حتقيق 

بحيث يكونون قادرين ىف املستقبل ىف تصويتهم احلّر عىل حتقيق أغلبية عربية ىف الكنيست؟«))).

ومل يتم رفض الديمقراطية ومبادئ املساواة ىف احلقوق فحسب، بل لقد ُقربت فكرة »العالقات 
»شعب  لفقرة  اجلديد  التفسري  ذلك  ىف  والسبب  هرتسل،  عنها  عرّب  التى  الشعوب«  مع  الطبيعية 
يسكن وحيًدا وال حيسب حساب الشعوب«.وهى كلامت بلعام، التى اعتربها أحد املدراشيم لعنة 
عىل إرسائيل، أصبحت اآلن بمثابة دليل موّجه ملوقف معاٍد من الشعوب.والعودة إىل صهيون، 
ىف  متطرف  بموقف  مغايًرا  اجتاًها  أخذت  الدولية،  األرسة  إىل  عودة  الصهيونية  فيها  رأت  التى 
العالقات بني اليهود والعامل غري اليهودى. فالدينيون القوميون اجلدد )اجلامعات اليهودية الدينية 
اليهودى  »الشعب  أن  يرون  فهم  بلعام،  نبوءة  حتقيق  خيشون  ال  العلامنيون  وحلفاؤهم  املتطّرفة( 

وقف دائاًم وحيًدا، هو ىف جانب وكل العامل ىف اجلانب اآلخر«))).

وقد تّم تعميق موقف عزلة »الشعب اليهودى« عىل أساس فكرة كراهية الشعوب العميقة 
واألبدية لليهود.تلك الكراهية التى أورثها عيسو لنسله، كام أشار احلاخام إفرايم تسمل، ىف مقاله 
والرصاع  ويعقوب)3)،  عيسو  رصاع  مرسح  األمن  جملس  معترًبا  إلرسائيل«،  الشعوب  »كراهية 
احلرب  هذه  أن  اكتشفنا  »لقد  وإسحاق)4):  إسامعيل  بني  املواجهة  استمرار  األوسط   الرشق  ىف 
املحتدمة ألجيال عديدة بني جرياننا، حول أرض إرسائيل وتشبثنا هبا، أصوهلا األوىل موجودة ىف 

الرصاع بني إسامعيل وإسحاق«)5).

)))  كهانا، مائري، مرجع سابق، ص 63، ورد أيًضا ىف  כהנא,מאיר: על מגילות  ועל עצמאות, לשכים בעיניכם, פרק ד,עמוד 51
        http://www.kahane.org.il/meir/lesikim/lesk4.htm 

)))  רובינשטיין,אמנון: מהרצל עד גוש אמונים ובחזרה,שם,עמוד 120,117. 
الربكة  بسلبه  للتمييز ضد عيسو  الكتاب، ص9)،  األول من هذا  الفصل  تعرض  وقد   .)(3:(( )تكوين 5)/   (3(

)تكوين 7)/ 5):8)).
)4)  تناول الفصل األول من هذا الكتاب، ص 9)، التمييز ضد إسامعيل بوصفه وصًفا سلبيًّا )تكوين 6)/ ))(، ثم 

بطرده وإعطاء العهد إلسحاق )تكوين ))/0:9)( و)تكوين 7)/ 8):))).
)5) רובינשטיין,אמנון: מהרצל עד גוש אמונים ובחזרה,שם,עמוד  122. 
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اجلامعات  هذه  نظر  وجهة  من  إرسائيل،  تلزم  التى  األبدية  الكراهية  هذه  أساس  وعىل 
العامل  ا »فال جمال ىف  بانتهاج سلوك عدائى ضد كل من هو ليس هيوديًّ املتطّرفة،  الدينية  اليهودية 
بني  واألخوة  احلقوق  ىف  املساواة  بشأن  القديمة  الصهيونية  لنظرية  الدينية  للصهيونية  اجلديد 
أى  ليس إلعالن االستقالل  الشأن  اجلديدة. وىف هذا  ـ  القديمة  أرضهم  اليهود ىف  اليهود وغري 

صلة باملوضوع«))). 

ورطة  من  يعانون  الكاملة«  إرسائيل  »أرض  وأنصار   (967 حرب  منذ  أنه  والواقع، 
أيديولوچية صعبة، تنبع من »التناقض الداخىل ىف مثلث القيم الذى رؤوسه: كامل األرض، ودولة 
الثالث ويستبعده.  يرفض  القيم هذا  مثلث  أن ضّم طرفني من  ديمقراطية. ذلك  هيودية، ودولة 
دولة هيودية ىف أرض إرسائيل الكاملة ال يمكنها أن تكون ديمقراطية، ودولة ديمقراطية ىف أرض 
إرسائيل الكاملة هى دولة ثنائية القومية وليست دولة هيودية، ودولة هيودية وديمقراطية ال يمكنها 
أن تكون ىف أرض إرسائيل الكاملة... والتفضيل هو أواًل وأخرًيا تفضيل قيمى، ورغاًم عنهم يصل 
األقل  عىل  أو  الديمقراطية،  رفض  إىل  األيديولوچى  موقفهم  عىل  املرّصين  األرض  كامل  أنصار 

وضعها كقيمة ثانوية مقارنة بكامل األرض والدولة اليهودية«))).

وقد ُأثري اجلدل حول وضع اهليئة الدينية داخل الدولة الديمقراطية، ووصل إىل رصاع منهاج 
إزاء منهاج. دين ىف دولة ديمقراطية ىف مقابل ديمقراطية ىف دولة دينية. وقد عرّب عن ذلك أڤراهام 
بورج، ىف مقال بعنوان »صارت الدولة- دولة هاالخا«، فقد رأى ىف إخالء »ياميت« بداية حتطيم 

الديمقراطية اإلرسائيلية، ىف اعتقاده، فقد »عرّب معارضو اإلخالء حينئذ عن ثالثة مواقف:
ا إعادة آبار النفط. )- رأوا أنه من احلامقة اقتصاديًّ

ا إعادة سيناء. )- ومن احلامقة عسكريًّ
3- وأنه جيب رفض أمر الكنيست؛ ألنه يتعارض مع أمر الرشيعة. وألول مرة ىف إرسائيل، عىل حّد 
قول أڤراهام بورج، يظهر هذا التناقض الترشيعى بني الدين والدولة، بني الكنيست واملعبد.

وحينئذ ُأعطى اإلذن بنهش الديمقراطية«)3).

األغلبية،  ُحكم  يعنى  والذى  التلمود،  حاخامات  عند  الديمقراطية  مفهوم  إىل  وبالرجوع 
))) רובינשטיין,אמנון: מהרצל עד גוש אמונים ובחזרה,שם,עמוד 123. 

)))  נאור,אריה: ארץ ישראל השלמה,שם,עמוד  16. 
)3)  בורג,אברהם: מדינת- הלכה- הלכה המדינה,שם,עמוד 28. 
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يرى يعقوب ملكني وجود تناقضات داخلية تظهر ىف مسارات الديمقراطية، وعرّب عن ذلك قائاًل 
»فمبدأ حكم األغلبية الذى اختذه حاخامات ىف التلمود تأثًرا بُأسس الديمقراطية اليونانية، والذى 
اعتمد عىل ما يقال ىف التناخ: امليل نحو األكثرية، وتكشف تكملة هذه الفقرة ىف التناخ- »وليس 
نحو األكثرية الرشيرة« الصعوبات ىف تقبل مبادئ الديمقراطية وحكم األغلبية بوصفه مبدأ ليس 
له استثناء.ويرتبط األمر بقبول رأى األغلبية واالنصياع له بتحذير من االنسياق وراء أغلبية عندما 

تكون غري حمّقة، وقراراهتا سيئة وتسىء«))).

ولذا نجد أن االختالف الرئيسى بني الغالبية العلامنية واألقلية األرثوذكسية املتدينة يدور حول 
»املرجعية األساسية للدولة بني املرجعية العلامنية املعتمدة عىل القوانني العلامنية للدولة واملرجعية 
الدينية القائمة عىل أساس األحكام الترشيعية«))). ولذا رأى أڤراهام بورج، ىف مقاله سابق الذكر 
بعنوان: »صارت الدولةـ  دولة هاالخا« أن احلّل األمثل هو »الفصل بني الدين والدولة«. فهو يرى 

أنه »اليمكن أن يكون هناك دمج بني هيئة حاخامية كنسية وبني هيئة دبلوماسية سياسية«)3). 

وقد حّذر ليڤى إسحاق هريوشلمى)4) من عدم القدرة عىل فهم نظرية املراحل احلريدية، التى 
تعتزم، ىف هناية املسرية، حتويل دولة إرسائيل إىل دولة هاالخا.فقد بدأ األمر بالتنازل للدينيني عن 
موضوعات ال متثل أمهية جوهرية للعلامنيني، وىف املقابل احلصول عىل تأييدهم ىف املوضوعات 
التى متثل أمهية حقيقية مثل السياسة اخلارجية، والدفاع، والسياسة االقتصادية.وعند كل مفرتق 
طرق يتطّلب أصوات أعضاء الكنيست الدينيني السياسية يتحول األمر إىل ورقة مساومة لتضخيم 
وال  التدخل،  يستطيع  ال  علامنى  تعليم  وزير  أن  حد  إىل  وصل  الذى  الدينية.األمر  اإلنجازات 
يستطيع أن يقرر أو ُيمىل، ىف أى شأن يتعّلق بالتعليم الدينى، ىف حني يستطيع وزير تعليم دينى أن 

يتدخل ويقرر فيام جيرى ىف التعليم العلامنى مستعينًا بصالحيته بال قيد)5).

الدينيني  أن  باقتناعها  السنني،  العلامنية كانت ىف وهم طيلة  القيادة  أن  ورأى »هريوشلمى« 

)))  ملكني، يعقوب: اليهودية رؤية ىف الرصاع بني العلامنية والدين، ترمجة:د.أمحد كامل الراوى، سلسلة الدراسات 
الدينية والتارخيية العدد))3(، 005)م، مركز الدراسات الرشقية، جامعة القاهرة، ص 75):76). 

)))  ملكني ، يعقوب: اليهودية العلامنية، مرجع سابق، ص 4. 
)3)  בורג,אברהם: מדינת- הלכה- הלכה המדינה,שם,עמוד 31. 

)4) ليڤى إسحاق هريوشلمى: ولد ىف مئاة شعاريم، ابن أرسة أرثوذكسية لكن صهيونية.اجتاز مراحل التعليم الدينى 
وحصل عىل شهادة احلاخامية، لكنه باختياره عرب إىل املعسكر العلامنى، دون قطع العالقات األرسية والشخصية 

مع الشارع الدينى واحلريدى.  
)5)  בלוך,דניאל : מדינה יהודית אורתודוכסית,מאזנים,גיליון מס 8 ,יוני 1997,עמוד 59.  
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يكتفون بفتات السلطة. »لقد خلقوا هذا االنطباع عندما كانوا أقل شأًنا وضعاًفا، لكن تطلعاهتم 
احلقيقية كانت وما زالت االستيالء عىل مدن العلامنيني، بداية حتويل القدس كلها إىل مدينة حريدية 
وبعد ذلك االجتاه إىل أماكن أخرى، حتى تصبح الدولة كلها دولة هاالخا حريدية«. ويظهر من 
اليهود« إىل  الذى يشعر به هريوشلمى من أن تتحّول »إرسائيل« من »دولة  بني السطور اخلوف 

»دولة هيودية أرثوذكسية وحريدية«))).   

ا لكل هيود العامل ىف  والتناقض احلقيقى هو ىف ذات املصطلح »دولة هيودية«، الذى يعطى حقًّ
»إرسائيل«، وحيرم األقلية العربية من حقوقها.وهو ما يتناقض مع مفهوم الديمقراطية.

   وقد ورد ىف كتاب جوناثان كوك »الدم والدين« أن »املدافعني عن إرسائيل كانوا يقولون منذ 
زمن طويل إن الدولة اليهودية تشبه الديمقراطيات الليربالية الغربية، رغم أن البعض أقروا بأهنا 
تتضمن »عنرًصا إثنيًّا« أقوى من الغالبية العظمى من الديمقراطيات«... وقد وصفها أكاديميون 
إرسائيليون »بالديمقراطية اإلثنية«، وهو نوع نادر من الدولة الديمقراطية يتم فيها ممارسة السلطة 
ا من قبل األكثرية اإلثنية؛ للتأكد من أن حقوق األقلية ختضع حلقوق األكثرية، لكنها تظل  حرصيًّ
تعمل ضمن نطاقات السلوك الديمقراطى.ومل يبدأ املفكرون اإلرسائيليون املعارضون بالطعن ىف 
هذه الصورة الوردية إال ىف وقت الحق ىف أواخر التسعينيات. ومن أشهرهم أورين ييفتاشيل، 
»الدولة  وصف  إرسائيل  عىل  أطلق  الذى  النقب،  ىف  جوريون  بن  جامعة  من  جغراىف  عامل  وهو 
اإلثنية«، وجادل بأن مواصلة إرسائيل لقمع األقلية الفلسطينية وسياستها الرامية إىل هتويد مجيع 
األراىض العامة وحدودها غري املحددة وإدخاهلا مستوطنني هيود من اخلارج ضمن كياهنا، ونفوذ 
هيود الشتات املتواصل واملنظامت الصهيونية داخل إرسائيل، وغياب القوانني التى تضمن املساواة 

واحلامية حلقوق األقلية، خترج إرسائيل من نطاق الديمقراطية«))).

ومن خالل دراسة موقف اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة من العلامنيني، يمكننا أن نخلص 
إىل أن قبول هذه اجلامعات للتعاون املشرتك مع العلامنيني كان امتداًدا لفكر زعامئها الروحانيني، 
الذين رأوا ىف التعاون مع العلامنيني، ىف فرتة ما قبل إقامة الدولة، سبياًل لتحقيق أهدافهم املمثلة 
ىف اهلجرة إىل فلسطني واستيطاهنا.فقد رأوا أن هناك دوًرا حمّدًدا من املقّدر عىل العلامنيني القيام به، 

))) בלוך,דניאל : מדינה יהודית אורתודוכסית,מאזנים,שם,עמוד 59. 
))) كوك، جوناثان: الدم والدين، مرجع سابق، ص 44:43. 
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وهو دور ال يزيد عن دور »احلامر« الذى يمتطيه املسيح الروحانى، وبينام يبنى العلامنيون الدولة 
املادية يصل طابور املتدينني ليسيطر وخيلق الدولة املسيحانية الروحانية، كام عرّب عن ذلك احلاخام 
املشرتك  التعاون  املتطرفة ىف  الدينية  اليهودية  اجلامعات  رأى زعامء  أڤراهام كوك. وعىل غرارهم 
إرسائيل  »أرض  ىف  املمثلة  التوسعية  االستيطانية  أهدافهم  لتحقيق  سبياًل  العلامنى  املعسكر  مع 
التعاون  أن  املحتلة. ومعنى ذلك،  املستوطنات ومنع االنسحاب من األراىض  الكربى«، وإقامة 
»أرض  بفكرة  ك  التمسُّ بمدى  مرشوًطا  كان  والعلامنيني  املتطرفة  الدينية  اليهودية  اجلامعات  بني 
إرسائيل الكاملة«. وذلك ال يعرب سوى عن وجه واحد للعالقة باملعسكر العلامنى.فقد كان هلذه 
اجلامعات موقًفا مغايًرا متاًما من العلامنيني الذين يبدون قبواًل لسياسة »األرض مقابل السالم«، 
وممن يدافعون عن الديمقراطية ىف إرسائيل. فكان اغتيال »إميل جرينتسڤايج«، وإطالق الرصاص 
عىل شوالميت ألونى، ومضايقة أعضاء الكنيست اليساريني وهتديدهم، وصواًل إىل اغتيال رئيس 
وزراء إرسائيل »إسحاق رابني«؛ تعبرًيا عن هذا االجتاه الرافض لسياسة »األرض مقابل السالم«، 

والذى اعتربته هذه اجلامعات خطًرا هيّدد فكرة »أرض إرسائيل الكاملة«.

إىل  نصل  أن  يمكننا  الديمقراطية،  من  املتطّرفة  الدينية  اليهودية  اجلامعات  موقف  وبدراسة 
أن هذه اجلامعات قد رأت ىف الديمقراطية خطًرا هيّدد وجود »دولة إرسائيل« كـ»دولة هيودية«، 
هيودية«،  »دولة  مصطلح  أن  ذلك  إرسائيل«.  »عرب   48 فلسطينيّى  مواليد  نسبة  ارتفاع  ظل  ىف 
والذى يعطى احلق لكل هيود العامل ىف »إرسائيل« وحيرم األقلية العربية فيها من حقوقها، يتناقض 
مع مفهوم الديمقراطية.وقد سعت هذه اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة إىل تعزيز موقف عزلة 
هى  الكراهية  تلك  وأن  لليهود،  األبدية  الشعوب  كراهية  فكرة  أساس  عىل  اليهودى«  »الشعب 
استمرار للرصاع بني عيسو ويعقوب من ناحية، وبني إسامعيل وإسحاق من ناحية أخرى. وعليه، 
ا، وأنه  فقد رأت هذه اجلامعات أن عىل »إرسائيل« انتهاج سلوك عدائى ضد كل من هو ليس هيوديًّ
دفع  الذى  األمر  إرسائيل«.وهو  »دولة  ىف  اليهود  وغري  اليهود  بني  احلقوق  ىف  للمساواة  جمال  ال 
أكاديميون إرسائيليون لوصف »دولة إرسائيل« بـ»الديمقراطية اإلثنية«، أو »الدولة اإلثنية« كام 

وصفها العامل اجلغراىف أورين ييفتاشيل.   

*     *     *
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ƞǮơƘƲǩƗ

استلزمت دراسة »اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة ىف إرسائيل« إلقاء الضوء عىل املصادر 
الدينية )العهد القديم والتلمود(،التى تستند إليها هذه اجلامعات ىف فتاواها املختلفة،والتى ترى 
بحدودها  الكاملة«  إرسائيل  أرض  »قدسية  خيص  فيام  نظرها  وجهات  يدعم  أساسيًّا  سنًدا  فيها 
الواردة ىف الوعد التوراتى باألرض إلبراهيم  )تكوين 18/15(: »...لنسلك أعطى هذه األرض 
ا، بل واجًبا  الفرات«، واعتبار االستيالء عىل األرض ليس حقًّ النهر الكبري هنر  من هنر مرص إىل 
اختيار  فكرة  عىل  تلعب  اجلامعات  هذه  أن  اجلامعات.ذلك  هذه  نظر  وجهة  هيودى،من  كل  عىل 
الرب لبنى إرسائيل، وتزكية الذات اليهودية، وترى أن هذا االختيار يسقط حق الشعوب املالكة 
بالفعل هلذه األرض.ويعكس ذلك التوظيف الصهيونى للمقوالت الدينية الذى يتجاهل حقيقة 
أن اليهود املوجودين ىف األرض حاليًّا هم مجاعات من املهاجرين، جاءوا الستيطان األرض وال 

عالقة هلم بالنصوص التوراتية. 

وبالرجوع إىل النصوص الواردة ىف أسفار التوراة حيث بداية الوعد اإلهلى إلبراهيم باألرض 
بالنسبة إلبراهيم ونسله  »أرض كنعان«،نجدها تؤكد ىف أكثر من موضع أن هذه األرض كانت 
أرض غربة.وتؤّكد األسفار ذاهتا عىل وجود شعوب مالكة هلذه األرض،وهذه الشعوب هى التى 
بنت مدهنا وحفرت آبارها وغرست كرومها وزيتوهنا، وليس لبنى إرسائيل فضل ىف شىء، فهم 

جمرد غزاة طامعني يريدون استباحة خريات هذه األرض.   

ف من إبادة  ويؤّكد سفر يشوع هذه احلقيقة؛ حيث يكشف لنا أقسى مظاهر العنف والتطرُّ
 ،)24/8 )يشوع  وعاى   ،)24/6 )يشوع  أرحيا  من  بدًءا  السيف  بحّد  للمدن  ورضب  وحرق 
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ومروًرا بمدن األموريني)يشوع 10/ 39:28(، وحاصور)يشوع 11/ 11:10(.ومع اختالف 
الثابتة بأنه مل تتم اإلبادة املطلقة لساكنى  اآلراء حول سفر يشوع ومدى مصداقيته، ومع احلقيقة 
سفر  من  والعرشين  الثالث  اإلصحاح  ىف  حدهتا  بكل  الكنعانية«  »املسألة  برزت  حيث  األرض 
إرسائيل)يشوع  بنى  عىل  الباقية«  »الشعوب  السلبى  البالد  ساكنى  تأثري  خطر  عىل  يشوع،مؤكدة 

23/ 8:6 ، 13:12(؛ فإن اخلطورة احلقيقية تكمن ىف أمرين:

1- أنه سفر تعتد به وتستند إليه اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة ىف إرسائيل، والدليل عىل ذلك 
تفسري هيودا كيل »لسفر يشوع«،الذى صدر عام 1970 ىف سلسلة »علوم املقرا« ىف دار نرش 
معهد احلاخام كوك ىف القدس،وهو املعهد الذى ختّرج منه أقطاب وزعامء اجلامعات اليهودية 
الدينية املتطرفة، والذى يعّد تفسرًيا هيوديًّا-أصوليًّا. وىف رأيه أن كل ما ُوصف ىف السفر بأدق 
التفاصيل حدث حقيقًة ىف الواقع. وانطالًقا من اإليامن الكامل بكل ما ورد من تفاصيل ىف 

هذا السفر،ترتفع وتتصاعد مطالبة رجال الدين ىف إرسائيل بتنفيذ هذه اإلبادة التامة. 

2-تدريس »سفر يشوع« لطالب املدارس. حيث يتم تدريسه لطالب الفصل الدراسى الرابع،بام 
حيويه السفر من مفاهيم خاصة باحتالل أرض كنعان، وإبادة الشعوب الساكنة ىف األرض. 
تعزز  مفاهيم  من  العمر  هذا  ىف  أطفال  عقول  ىف  زرعه  يتم  فيام  احلقيقية  اخلطورة  وتكمن 
من  مفاهيم  من  األطفال  هلؤالء  ُيقدم  ما  ضوء  ىف  نتصور  أن  ويمكننا  واإلرهاب،  ف  التطرُّ

سنواجه مستقباًل.

ب جتاه اآلخر،  ف والتعصُّ وىف إطار املوقف من اآلخر؛ تكشف أسفار التوراة عن صور التطرُّ
الشعوب،أثره  سائر  عىل  هلم  ومتييزه  اعتقادهم،  ىف  إرسائيل،  لبنى  الرب  اختيار  ملفهوم  كان  فقد 
الذى انعكس ىف تضخيم الذات واالستعالء عىل سائر الشعوب. وهكذا نجد استبعاد إسامعيل 
ابن إبراهيم من هاجر املرصية، واستبعاد عيسو الذى تزوج من بنات كنعان. ونجد احلرص عىل 
عدم مصاهرة الشعوب األخرى،التثنية )3/7(: »وال تصاهرهم.بنتك ال تعط البنه وبنته ال تأخذ 
مرحلة  وىف   .)13:12/23( يشوع  ىف  األخرى  الشعوب  مصاهرة  من  التحذير  وجاء  البنك«. 

الحقة، وخطوة أخرى نحو كراهية الشعوب األخرى،نجد دعوة عزرا إىل تطليق األجنبيات.

ويمكننا هنا الربط بني هذه الترشيعات وبني القانون الذى اقرتحه احلاخام مائري كهانا زعيم 
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الدراسة.فقد  هذه  تناولتها  التى  املتطرفة  الدينية  اليهودية  اجلامعات  إحدى  وهى  »كاخ«،  حركة 
استغل كهانا كونه عضًوا بالكنيست؛ حيث اجتاز نسبة احلسم ىف انتخابات الكنيست احلادى عرش 
العربى  أو  والعربية،  اليهودى  بعقوبة احلبس عىل  ملنع االختالط، ويقىض  قانوًنا  1984،واقرتح 

واليهودية اللذين حيدث بينهام اتصال جنسى أو عالقة زواج)1(. 

ابن  فقط  هو  إرسائيل  دولة  مواطن  أن  عىل  ينّص  عنرصية  أكثر  قانوًنا  كهانا  اقرتح  كذلك 
عىل  ويوافق  اليهود  لسلطة  يذعن  الذى  اليهودى  غري  القرتاحه،فإن  و»وفًقا  اليهودى.  الشعب 
دفع الرضائب والتنازل عن حقه ىف توىل أى منصب، ال يعّد مواطنًا بل »جري توشاڤ« »أجنبى 
ملعاملة غري  أساًسا  لتكون  بن ميمون  التى وضعها موشيه  باملفاهيم  مائري كهانا  تأثر  مقيم«. وقد 
خاصة  ترشيعات  من  العرشين  اإلصحاح  التثنية،  سفر  ىف  ورد  ملا  ترجع  املفاهيم  وهذه  اليهود. 
بقانون احلرب،حتّدد كيفية التعامل مع املدينة التى تقبل بالصلح، والصلح هنا هو قبوهلا دخول 
بنى إرسائيل إليها دون أن تتخذ موقف احلرب، وكيفية التعامل مع املدينة التى مل تقبل بالصلح. 

ويمكننا أن نرصد مستويات التعامل عىل النحو التايل:

  ) أ ( التسخري واالستعباد ألبناء املدينة التى تقبل بالصلح: التثنية )11:10/20(. 

 )ب( احلصار ورضب الذكور بحّد السيف واغتنام النساء واألطفال والبهائم وكل ما ىف املدينة ىف 
حالة املدن البعيدة)ليست من مدن الشعوب التى يرغب بنو إرسائيل ىف اغتنامها ألنفسهم( 

التى مل تقبل بدخول بنى إرسائيل إليها واختذت موقف احلرب ـ التثنية )14:12/20(. 

ألنفسهم:  أرضها  اغتنام  ىف  إرسائيل  بنو  يرغب  التى  الشعوب  ملدن  والتحريم  اإلبادة  )جـ( 
التثنية)20:16/20(.

ومتاشًيا مع هذه املفاهيم ،اقرتح احلاخام كهانا خطة مفّصلة هتدف إىل أحد أمرين: طرد العرب 
من »إرسائيل«،أو إقامتهم فيها بدون جنسية وبدون حقوق سياسية )مثل حق االنتخاب( )2(.

ىف  الواردة  الترشيعات  إىل  بالرجوع  اليهودية،و  الذات  وتزكية  االختيار  مفهوم  إطار  وىف 
عىل  تؤّكد  التى  الترشيعات  د  تعدُّ الحظنا  )األرضار(،  »نزيقني«  املشنا  أقسام  من  الرابع  القسم 

)1(  ورد احلديث عن ذلك تفصياًل ص 165.
)2(  وردت هذه اخلطة تفصياًل ىف الفصل الثانى من الباب الثانى  صفحات  164:163 .
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الرب  هدية  تلقوا  الرب،الذين  أبناء  باعتبارهم  إرسائيل  بنى  وأفضلية  اليهودية«،  »الذات  تزكية 
»التوراة«، فهم الشعب الذى اختاره الرب من بني سائر الشعوب)1(. وىف إطار تزكية بنى إرسائيل 
زارا«  الثامن »عڤودا  الباب  من  األول  بالفصل  اخلاصة  املشنا(  اجلامرا )رشح  ورشيعتهم،جاءت 
»עבודה זרה« )العبادة الوثنية(،لتؤّكد عىل أفضلية بنى إرسائيل ألن الرب قد خّصهم بالرشيعة، 
وأن شعوب العامل قد خلقت خلدمتهم. بل لقد جتاوز األمر هذا احلّد،إىل حّد اعتبار العالقة ببنى 

إرسائيل ورشيعتهم املعيار الذى حيكم من خالله الرب عىل الشعوب واملاملك)2(. 

كشفت الترشيعات الواردة ىف القسم الرابع من أقسام املشنا »نزيقني« )األرضار(، قدًرا كبرًيا 
اليهودى،إىل حد االستهانة بحياته وممتلكاته. وىف ضوء  العنرصية والتشّدد جتاه اآلخر، غري  من 
الترشيعات اخلاصة بالتعويض عن الرضر، نجد أن معيار التعامل ليس ثابًتا،فحكم التعويض عن 
الرضر خيتلف؛ ففى حالة إذا ما وقع الرضر عىل ممتلكات غري اليهودى،فال يتم تعويضه عام حلق 
بممتلكاته من رضر،ىف حني أنه لو أرّضت ممتلكات غرياليهودى ممتلكات اإلرسائيىل )اإلرسائيىل 
هنا ليس نسبة إىل دولة ولكن إىل اليهودى صحيح النسب( فإنه )أى غرياليهودي( يعّوض عن 
اليهودى(  )غري  الغريب  بحياة  االستهانة  مدى  الترشيعات  تلك  أظهرت  كذلك  كاماًل.  الرضر 
تتضّمن  التى  الترشيعات  من  عدد  جانب  إىل  ذلك  البهيمة.  حياة  عن  أمهيتها  ىف  تزيد  ال  والتى 

التشكيك ىف غري اليهودى،وإظهاره بالشخص غري السوى الذى ال يؤمتن.

اليهودية  اجلامعات  جانب  من  ف  والتطرُّ ب  التعصُّ مظاهر  تعّددت  املفاهيم،  هلذه  وامتداًدا 
ىف  املقيمني  سواء  خاصة،  بصفة  الفلسطينيني  عامة،والعرب  بصفة  العرب  ضد  املتطرفة  الدينية 

األراىض املحتلة أو داخل حدود »الدولة« عىل النحو التايل:

بإبادهتم  املقدس  الكتاب  أمر  الذين  العامليق  العرب هم  اعتبار  إىل  الدينيون  املتطرفون  يميل   -1
)سفر التثنية 25/ 17- 19(. ويعّب تشبيه هذه اجلامعات للعرب بالعامليق عن األيديولوچية 
الفكرية هلذه اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة، التى تتخذ من الكتب الدينية والرتاثية؛ ممثلة 
ىف العهد القديم والتلمود، ورشوح فقهاء الرشيعة سنًدا ومرجًعا هلا، وتستخدم املصطلحات 
والتعبريات الواردة فيها، وتطبقها وتفرضها عىل احلارض متجاوزة بذلك التاريخ بكل ما فيه 

من أحداث.  
)1(  وردت هذه الترشيعات ىف الصفحات 41: 42.

)2(  ورد رشح ذلك تفصياًل ىف ص 45: 47.  

http://kotob.has.it



211

2- وصف العربى »باحليوان« والتحريض ضد رفع مستوى معيشته وتعليمه.

3- وصف الفلسطينيني بالرسطان الذى ال يمكن التعايش معه.

إقامة  املتطرفة،  الدينية  اليهودية  اجلامعات  زعامء  اعتب  لقد  باللصوص:  الفلسطينيني  تشبيه   -4
الفلسطينيني ىف أرضهم فلسطني طيلة ما يقرب من ألفى عام،ال تزيد عن كوهنا »رسقة ووضع 
يد«. واحلقيقة املؤّكدة، »إن الدعاية الصهيونية التى حتاول تصوير الغزو الصهيونى لفلسطني 
عىل أنه امتداد لوجود بنى إرسائيل ىف تلك األرض هى دعاية كاذبة. ذلك أن اجلامهري التى أتت 
هبا احلركة الصهيونية هى من مجاعات اليهود التى تتميز بوحدة الدين ال بوحدة القومية...

إن الفروق اجلوهرية بني اجلامعات اليهودية اليوم تقدم البهان عىل أن الصلة مقطوعة بينهم 
السالم... عليه  موسى  وفاة  بعد  ألراضيها  غزاة  فلسطني  دخلوا  الذين  إرسائيل  بنى  وبني 

وإن تاريخ األرض الفلسطينية شأنه شأن تاريخ أى وطن، إنام هو ملك للخالصة الساللية 
التى مرت عىل  املختلفة  العصور  مّر األزمان، جامعة لسامت  فيه عىل  تبقى  التى  واحلضارية 

تلك األرض«)1(.

عام  منذ  املتطّرفة ىف إرسائيل  الدينية  اليهودية  اجلامعات  نشأة  وبدراسة مالبسات وظروف 
1967،ممثلة ىف حركات جوش إيمونيم- كاخ-آيل-أنصار اهليكل،فقد اتضح اآلتى: 

1- مل تأت هذه اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة من فراغ سياسى أو أيديولوچى،فقد خرجت 
هذه اجلامعات من حتت عباءة الصهيونية الدينية القومية ممثلة ىف حزب املفدال )احلزب الدينى 
القومى(.فقد تلقى زعامء هذه اجلامعات تعليمهم ىف مدارس »بنى عكيڤا« الدينية،واستكملوا 
دراستهم العليا ىف مدرسة »مركاز هراڤ«،وهى املدرسة التى خترج منها زعامء حركة »جوش 
إيمونيم«. وبرغم أن »جوش إيمونيم« قد ظهرت كجامعة ىف داخل املفدال ىف أعقاب حرب 
انضمت  كتلة  املفدال،  حزب  ىف  أخرى  كتلة  ا  نظريًّ إيمونيم«  »جوش  كانت  حيث   ،1967
إىل كتلة الشبان زڤولون هامر، وهيودا بن مائري؛ فإهنا ما لبثت أن متّردت عىل زعامء املفدال، 

واهتمتهم بالتقصري فيام يتعلق باملحافظة عىل »أرض إرسائيل الكاملة«.

2- قامت حركات جوش إيمونيم،كاخ،آيل،وظهرت عىل الساحة بشكل أكب بتأثري نتائج حرب 
)1(  ناظم، منى )د(: املسيح اليهودى، مرجع سابق، ص 17. 
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بتأثري  أوضح  بشكل  وظهرت  اهليكل،  أنصار  مجاعات  قامت  بينام   ،1973 1967وحرب 
مفاوضات السالم مع مرص ابتداًء من عام 1977 .

3- كان النتصار إرسائيل ىف حرب 1967 وقع شديد ليس فقط عىل مجهور املتدينني فحسب،بل 
عىل  تأكيد  بمثابة  اعتقادهم،  ىف  االنتصار،  هذا  وكان  أيًضا.  العلامنى  اجلمهور  ليشمل  امتد 
مفاهيم دينية تتصل بآخرة األيام، وبمفهوم اخلالص. وأدى احتالل فلسطني االنتدابية كلها 
باإلضافة إىل هضبة اجلوالن وصحراء سيناء، وتوحيد مدينة القدس، وإتاحة االقرتاب من 
ثقة  الذى قوى  الدينى، وهو األمر  املعسكر  تعزيز  إىل  املقدسة  املبكى وسائر األماكن  حائط 
األرثوذكسية ىف حقها وقدرهتا عىل التحدث باسم الشعب كله، ـ ليس فقط باسم املؤمنني هباـ  
الصهيونى  املعسكر  إىل  تنتمى  التى  الدينية  اليهودية  باجلامعات  دفع  ويعد هذا حتّواًل خطرًيا 

الدينى إىل قلب األحداث،بل جعلها تطالب بحقها ىف حتريك األحداث.

4- أدت هزيمة إرسائيل ىف حرب 1973 إىل إضعاف موقف حزب العمل، وهو احلزب احلاكم 
اليمني مما  تقوية معسكر  إقامتها ىف 1948 وحتى عام 1977، كام أدى إىل  ىف إرسائيل منذ 
قّوى من قدرة حزب »املفدال« عىل املساومة، فقد أصبح عنرًصا مهامًّ ىف االئتالف احلكومى.
ضاغطة  كورقة  الستخدامه  املفدال  إىل  إيمونيم«  »جوش  مجاعة  أنظار  اجتهت  فقد  ولذلك 
من أجل تشكيل  ائتالف حكومى موّسع يضم الليكود هبدف احلفاظ عىل )أرض إرسائيل 
الكاملة(، ووقف أى حماولة لالنسحاب بإرشاك حزب الليكود ىف االئتالف احلكومى وبالتاىل 
حتكم إرسائيل حكومة ال تستطيع التخىل عن أى شب من األراىض املحتلة،من وجهة نظرهم، 
أو وضع نص رصيح يمنع احلكومة من مناقشة أى تنازالت ىف الضفة الغربية، بإلزامها بإجراء 
انتخابات جديدة فوًرا. وقد رأوا إمكانية أن يرضخ حزب العمل لفكرة إقامة حكومة موّسعة 
ىف ظل تلك الظروف الراهنة. وكانت إجابة إدارة املفدال أن وافقت عىل قرار باإلمجاع أهنا 
ال ُتلزم نواهبا باإلرصار عىل إقامة حكومة مع الليكود كرشط ال يمكن جتاوزه النضاممها إىل 
احلكومة. وعليه اجتمعت مجاعة »جوش إيمونيم« إلعالن احلركة رسميًّا ىف كفار عتسيون، 
ىف السابع من شباط 1974، 30 يناير 1974،واضعًة هلا هدًفا رئيسيًّا يتمّثل ىف »بسط السيادة 
اهلدف  التوراة«.ولتحقيق هذا  ما جاء وصفها ىف  الكاملة،وفق  اليهودية عىل أرض إرسائيل 
قامت مجاعة »جوش إيمونيم« بنشاطات استيطانية واسعة النطاق ىف ظل ما متتعت به من دعم 
ومساندة من جانب حزب الليكود بعد فوزه عام 1977 ىف انتخابات الكنيست، فقد كانت 
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حركة الليكود نصرًيا بارًزا لفكرة »أرض إرسائيل الكاملة«،وعىل رأسها،مناحيم بيجن الذى 
قام بدعم حركة االستيطان. 

5- أما حركة كاخ التى تأسست عىل يد احلاخام مائري كهانا ىف إرسائيل عام 1973، فقد كانت 
امتداًدا لرابطة الدفاع اليهودية التى أنشأها كهانا ىف الواليات املتحدة األمريكية عام 1968. 
الواليات  ىف  العنرصية  الرصاعات  ىف  القوة  باستخدام  نادت  راديكالية  يمينية  حركة  وهى 
املتحدة. ومن اجلرائم البشعة التى اهُتمت فيها احلركة االعتداء الذى أدى إىل اغتيال األستاذ 
الدكتور »إسامعيل راجى الفاروقي« ـ األستاذ الفلسطينى األمريكى اجلنسية ىف جامعة متبل 
تعتب  ف،  العنف والتطرُّ دائرة  ـ وزوجته ىف 27 مايو 1986. واستمراًرا التساع  بڤيالدلڤيا 
املبارش  الكبى،الوريث  إرسائيل  عن  املتطّرف  الصهيونى  بخطاهبا  اليهودية  الدفاع  منظمة 
لرابطة الدفاع اليهودية التى أنشأها مائري كهانا ىف 1968. وهتدف املنظمة ىف الواليات املتحدة 
يزال  امللتحني.وال  واإلسالميني  احلليقة(  الرؤوس  )ذوى  »السكينهيدز؟«  رعب  إثارة  إىل 
نشاط هذه الرابطة مستمًرا، حيث ذكرت مصادر بمكتب التحقيقات الفيدرالية أن كاًل من 
»إرفينج رابني« )56 عاًما( عضو »رابطة الدفاع اليهودية«، وعضو آخر هو »إيرل كروجل« 
)59 عاًما( كانا يعتزمان تفجري مسجد امللك فهد ىف مدينة »كالفر« بوالية لوس أنجلوس، 
السلطات  اللبنانى األصل ىف 13 ديسمب 2001، لكن  السيناتور  »داريل عيسى«  ومكتب 
األمريكية قد اعتقلتهام ىف 11 ديسمب 2001 لالشتباه ىف سلوكهام خالل تواجدمها ىف مطعم 

بمدينة كالفر بوالية لوس أنجلوس.

6- وبوصول كهانا إىل إرسائيل عام 1971 تزّعم حركة باسم »دوڤ« وهى اختصار لـ »ديكوا 
عليهم  أطلقوا  من  ضد  العمل  التنظيم  هذا  هدف  وكان  اخلونة«.  »قمع  بمعنى  بوجديم« 
»خونة« من اليسار.وما لبث أن حّول كهانا هذا التنظيم إىل حزب سياسى حتت اسم »كاخ« 
)هكذا( عام 1973.وتعد كاخ حركة يمينية إرهابية متطرفة تنادى بمبادئ عنرصية ومعادية 

للديمقراطية، وتدعم أعامل اإلرهاب ضد العرب وهتدف لطردهم من »دولة إرسائيل«.

»تنظيم هيودى  أى  لوحيم«  »إرجون هيودى  الكامل  اختصار لالسم  »آيل« وهو  تنظيم  يعد   -7
مقاتل«، أحد التنظيامت اليهودية الدينية املتطرفة ىف إرسائيل. وقد رأى فيه عدد من الشباب 
اليهودى،سواء من املعسكر املعتدل أو املتطرف، اإلطار الوحيد للعمل ضد حكومة إسحاق 
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العام اإلرسائيىل(.  )األمن  »للشاباك«  راڤيڤ«، وهو عميل  »أڤيشى  التنظيم  ويتزعم  رابني. 
اغتيال رئيس وزراء إرسائيل إسحاق  بالتحريض عىل  راڤيڤ  أڤيشى  »آيل«  اهُتم زعيم  وقد 
رابني،وأنه كان عىل علم بعزم جيآل عامري باغتياله. فقد أفصح عن موقفه من رئيس الوزراء 
اليهود  مصلحة  عىل  يتآمر  من  )حكم  רודף«  »דין  روديف«  »دين  عليه  وقع  قد  أنه  واّدعى 
القاىض  املحكمة  رئيس  أصدر  ذلك،فقد  وبرغم  منه«.  النيل  ـ  لذلك  ـ  يباح  وأنه  ودينهم( 
أمنون كوهني،قراًرا يفيد بعدم علم أڤيشى راڤيڤ بعزم جيآل عامري اغتيال إسحاق رابني.ومن 
اجلدير بالذكر أن »جيآل عامري« قاتل رابني قد تدّرب بالفعل كأحد احلراس ىف جهاز األمن 
الداخىل اإلرسائيىل »شني بيت« عام 1992،وأنه قد تلقى تدريبات عىل كيفية إطالق النار. 
وحمارضات عن متارين احلامية قبل إرساله ىف بعثة حكومية إىل »التڤيا«،وقد تعّلم ىف إحدى 
الكثيفة بسهولة حلظة  له اخرتاق حواجز األمن  تتيح  التى  العملية  الكيفية  املحارضات  هذه 

وصول أو انرصاف اهلدف. 

 8- قامت مجاعات »أنصار اهليكل«، من أجل دفع فكرة إقامة اهليكل الثالث. وتبنت اجلامعات 
نظرية املراحل، وعىل رأسها التعليم وجتديد خدمات اهليكل والشعائر الدينية وىف هنايتها إقامة 
اهليكل مكان مسجد قبة الصخرة واملسجد األقىص. وقد بدأت هذه الفكرة بالبزوغ ىف هذه 
األوساط ىف حلظة بدء مفاوضات السالم مع مرص ابتداًء من عام 1977، ومع خيبة األمل 
التى شعرت هبا هذه اجلامعات ىف دولة إرسائيل وحكومة بيجن، بدأت تدفع بفكرة  املريرة 
معاودة التهويد. فقد رأوا رضورة خلق أمر واقع يمنع تنفيذ معاهدة سالم مع مرص والتى 

تنص عىل التخىل عن سيناء.

9- تشابكت خيوط مجاعات »أنصار اهليكل« مع التنظيامت اليهودية الدينية املتطرفة األخرى،مثل 
جوش إيمونيم، وكاخ. وكان للمرأة اليهودية دورها ىف دعم مجاعات »أنصار اهليكل«، كام 
تلقت هذه التنظيامت الدعم املاىل من طوائف مسيحية أصولية ىف الواليات املتحدة، بل وىف 
الرئيسية  واحلاخامية  الدولة،  من:  كالًّ  التنظيامت  هذه  اهتمت  وقد  اإلسالمية.  البالد  بعض 
اهليكل،  إلقامة  عملية  خطوات  اختاذ  رضورة  ورأت  اهليكل،  جبل  عن  بالتقصري،والتخىل 
كتحديث السنهدرين، والبحث عن بقرة محراء، وإعداد كهنة أطفال. ووراء نشاطاهتا كانت 
الرغبة ىف »هتويد القدس« ودعم الوجود االستيطانى فيها، واستهداف املسجد األقىص، وهى 
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لتهويد  إجراءات  من  اختذته  بام  اإلرسائيلية  السلطات  حتقيقها  عىل  تساعدها  التى  األهداف 
القدس، خمالفة بذلك اتفاقيات جينيڤ، وحقوق اإلنسان، وقرارات األمم املتحدة.

اتضح  فقد  املتطرفة،  الدينية  اليهودية  للجامعات  والعملية  الفكرية  االجتاهات  وبدراسة 
اآلتى:

بالنسبة للموقف من أرض فلسطني
اجلامعات  موقف  وشّكلت  صاغت  التى  الفكرة  الكاملة«،هى  إرسائيل  »أرض  فكرة  كانت   -1
ُبنيت عليه خطط  الذى  املتطرفة من أرض فلسطني.وكانت حجر األساس  الدينية  اليهودية 
االستيطان سواء داخل حدود »اخلط األخرض«، أو فيام وراءها. فقد اتفقت اجلامعات اليهودية 
الدينية املتطرفة ىف إيامهنا وتأكيدها عىل فكرة »أرض إرسائيل الكاملة«. وكانت هذه الفكرة 
املحّرك الرئيسى ملا قامت به هذه اجلامعات من نشاطات استيطانية وما حصلت عليه من دعم 
. واخلطورة  لنشاطاهتا سواء من حكومة العمل ـ عىل استحياءـ،أو حكومة الليكود رصاحًةً
ىف  حقيقية  عقبة  من  الكاملة«  إرسائيل  »أرض  بفكرة  ـك  التمسُّ يمـثله  فيام  تكمن  احلقيقـية 

طريق السالم. 

2- بدراسة وحتليل ثالث وثائق عّبت عن موقف ثالثة تيارات أساسية، وهى: التيار الذى ينبع 
من حركة العمل مُمثاًل ىف »احلركة من أجل أرض إرسائيل الكاملة«، وتعب عن موقفه وثيقة 
الصهيونى، وُتعب عن موقفه وثيقة »لن  الدينى  الكاملة«، والتيار  »من أجل أرض إرسائيل 
تقيموا« التى كتبها تسڤى هيودا هكوهني كوك،والتيار الذى ينبع من حركة »حريوت«، وتعب 
والسالم«،  واألمن  احلرية،  ىف  وطنه،  ىف  اليهودى  الشعب  حقوق  »إقرار  وثيقة  موقفه  عن 
التى كتبها مناحيم بيجن، والتى تعرف اختصاًرا بـ»إقرار احلقوق«، اتضح مدى اتفاق هذه 
التيارات ىف تأييدها لفكرة »أرض إرسائيل الكاملة« وإقامة املستوطنات اليهودية، وىف نظرهتا 

لالستيطان كواجب مع فكر زعامء اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة.

 3- ومن منطلق مفهوم »أرض إرسائيل الكاملة« رأت هذه اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة ىف 
اتفاقيات كامب ديڤيد ومعاهدة السالم مع مرص عام 1979، استسالًما أمام مطالب األغيار. 
نظرهم  ىف  خيالف  املعاهدة،كان  ألحكام  تطبيًقا  مرص  إىل  وإعادهتا  سيناء  من  فاالنسحاب 
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مرشوع السيطرة اليهودية عىل كامل »أرض إرسائيل« التى ُيفرتض أن تكون حدودها وفًقا 
لقراءهتم للنص التوراتى »هنر مرص«. ولذا شاركت »جوش إيمونيم« إىل جانب جمموعات 

من أعضاء اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة ىف »حركة وقف االنسحاب من سيناء«.

4- ومن منطلق املوقف الرافض ملبدأ »األرض مقابل السالم« رأى اليمني الصهيونى واجلامعات 
اليهودية الدينية املتطرفة ىف اتفاقية أوسلو 1993 خطًرا هيدد بضياع ما تّم احلصول عليه ىف 
ىف  التارخيى  احلق  عن  تنازاًل  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  إخالء  ىف  رأوا  فقد   .1967 حرب 
يوليو  وىف  الوالدين.  بقتل  السالم«  مقابل  »األرض  سياسة  شامري  إسحاق  وشّبه  األرض. 
كبري  جورين،  شلومو  احلاخام  غرارهم  وعىل  ونريا،  شابريا،  احلاخامات:  أعلن   1995
ىف  املشاركة  اإلسـرائيىل  اجليـش  جنود  عىل  حتظر  فتوى  إرسائيل  ىف  اإلشكناز  احلاخامات 

إخالء املستوطنات.

وفيما خيص املوقف من الفلسطينيني 
»دولة  باعتبارها  إرسائيل«  »دولة  إىل  نظرهتا  ىف  املتطّرفة  الدينية  اليهودية  اجلامعات  اتفقت   -1
اليهود«، كام اتفقت عىل إنكار أى حق للشعب الفلسطينى عىل األرض. لقد كان طرد العرب 
اليهود«.  لـ »دولة  احلقيقى،ىف معتقد كهانا،زعيم »كاخ«  املرادف  من »أرض إرسائيل«، هو 
وبرغم ما أظهرته »جوش إيمونيم« من معارضة ملا نادت به حركة »كاخ« من طرد العرب، 
وأبدت حتفًظا عىل أفكار احلاخام مائري كهانا زعيم حركة »كاخ«؛ فإهنا ىف الوقت ذاته أنكرت 
عىل لسان مرشدها األيديولوچى احلاخام تسڤى هيودا أى وجود ألراض، أو مناطق عربية. 
كذلك أّكدت عىل أمهية االستيطان وبناء املستوطنات، وهى ىف ذلك تتفق مع فكر احلاخام 
معارضة  من  بالرغم  املستوطنات  بناء  استطاعت  إذا  إرسائيل  أن  إىل  خيلص  والذى  كهانا، 
ا. العرب واملجتمع الدوىل؛ فإهنا ستنجح أيًضا ىف طرد العرب. وعليه فاالختالف يعد ظاهريًّ

ب اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة ضد العرب، بدايًةً برميهم بأوصاٍف  2- تعّددت مظاهر تعصُّ
سلبية، وانتهاًء بتنفيذ العمليات اإلرهابية ضد الفلسطينيني. وبرغم ما يقوم به زعامء وأعضاء 
اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة من أعامل عنف وإرهاب ضد الفلسطينيني، فإننا كثرًيا ما 
نجد األحكام التى تصدر ضدهم إما أن تكون متهاونة ومرتاخية، أو أن تصدر أحكام عادلة 

ولكنها ال تطّبق بناًء عىل قرار رئاسى بالعفو أو تقنني مدة العقوبة.
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أما فيما يتعلق باملوقف من العلمانيني فى إسرائيل
1- من خالل دراسة موقف اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة من العلامنيني؛ يمكننا أن نخلص إىل 
أن قبول هذه اجلامعات للتعاون املشرتك مع العلامنيني كان امتداًدا لفكر زعامئها الروحانيني، 
الذين رأوا ىف التعاون مع العلامنيني، ىف فرتة ما قبل إقامة الدولة، سبياًل لتحقيق أهدافهم املمثلة 
ىف اهلجرة إىل فلسطني واستيطاهنا. وعىل غرارهم رأى زعامء اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة 
ىف التعاون املشرتك مع املعسكر العلامنى سبياًل لتحقيق أهدافهم االستيطانية التوسعية؛ املمثلة 
ىف »أرض إرسائيل الكبى«، وإقامة املستوطنات، ومنع االنسحاب من األراىض املحتلة، أى 
ك  أن التعاون بني اجلامعات اليهودية الدينية املتطرفة والعلامنيني كان مرشوًطا بمدى التمسُّ
بفكرة »أرض إرسائيل الكاملة«؛ ولذا كان التعاون املشرتك بني املتدينني املتطّرفني والعلامنيني 

داخل حزب »هتحيا« »البعث« املختلط.

التى شّكلت موقف  األفكار  منظومة  السياسية، وهى  »هتحيا«  حزب  أيديولوچية  جّسدت   -2
املتطّرف  الدينى  واجلناح  العلامنى  اجلناح  بني  االلتقاء  املختلفة، خطوط  القضايا  من  احلزب 
داخل احلزب من ناحية، وبينهام وبني اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة ىف إرسائيل من ناحية 
أخرى. فقد أّيد »هتحيا« إلغاء معاهدة السالم مع مرص وإعادة استيالء إرسائيل عىل سيناء. 
الغربية«،  الضفة  ىف  للعرب  اإلدارى  الذاتى  »للحكم  بيجن  خطة  »هتحيا«  حزب  وعارض 
وطالب بفرض السيادة اإلرسائيلية الفورية، والضم القانونى للضفة الغربية وغزة. وكشف 
»هتحيا« عن أطامعه التوسعية يف اجلنوب اللبنانى واألردن التى وصفها ىف برناجمه السياسى 

النتخابات 1988 بأهنا »الدولة الفلسطينية الواقعية«.

3- وكام اتفقت األسس األيديولوچية حلزب »هتحيا« كام عرضناها، مع فكر اجلامعات اليهودية 
رفائيل  برئاسة  تسومت  ألحزاب  السياسية  األيديولوچية  مع  أيًضا  اتفقت  املتطّرفة،  الدينية 
القومية بزعامة »أورا شيم أور«.  إيتان، وموليدت بزعامة اجلنرال رحبعام زئيفى، والدائرة 
وقد ترتب عىل هذا االتفاق األيديولوچى أن حتّول تأييد أعضاء »هتحيا« إىل حزب »موليدت« 
برئاسة »رحبعام زئيفى«، الذى رأوا فيه استمراًرا أليديولوچية »هتحيا« السياسية. فقد نجح 
موليدت ىف الفوز بتأييد حقيقى من جانب اجلمهور الدينى املتطّرف؛ وذلك بعد فشل »هتحيا« 
الثالث عرش عام 1992، وحّله. كذلك نجح  انتخابات الكنيست  ىف جتاوز نسبة احلسم ىف 
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حزب »تسومت« يف كسب تأييد أعضاء »هتحيا« من اجلمهور العلامنى. وذلك ال يعّب سوى 
عن وجه واحد للعالقة باملعسكر العلامنى.

4- كان هلذه اجلامعات موقًفا مغايًرا متاًما من العلامنيني الذين يبدون قبواًل لسياسة »األرض مقابل 
جرينتسڤايج«،  »إميل  اغتيال  فكان  إرسائيل.  ىف  الديمقراطية  عن  يدافعون  وممن  السالم«، 
اليساريني وهتديدهم،  الكنيست  وإطالق الرصاص عىل شوالميت ألونى ومضايقة أعضاء 
الرافض  االجتاه  هذا  عن  تعبرًيا  رابني«  »إسحاق  إرسائيل  وزراء  رئيس  اغتيال  إىل  وصواًل 
»أرض  فكرة  هيّدد  خطًرا  اجلامعات  هذه  اعتبته  والذى  السالم«،  مقابل  »األرض  لسياسة 

إرسائيل الكاملة«.

وبدراسة موقف اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة من الديمقراطية، يمكننا أن نصل إىل أن 
كـ»دولة هيودية«،ىف  »دولة إرسائيل«  الديمقراطية خطًرا هيّدد وجود  قد رأت ىف  اجلامعات  هذه 
ظل ارتفاع نسبة مواليد فلسطينيى 48 »عرب إرسائيل«. ذلك أن مصطلح »دولة هيودية«، والذى 
مع  يتناقض  حقوقها،  من  فيها  العربية  األقلية  وحيرم  »إرسائيل«  ىف  العامل  هيود  لكل  احلق  يعطى 
مفهوم الديمقراطية. ورأت هذه اجلامعات أن عىل »إرسائيل« انتهاج سلوك عدائى ضد كل من 
اليهود ىف »دولة إرسائيل«.  اليهود وغري  للمساواة ىف احلقوق بني  ا، وأنه ال جمال  هو ليس هيوديًّ
وهو األمر الذى دفع أكاديميني إرسائيليني لوصف »دولة إرسائيل« بـ»الديمقراطية اإلثنية«، أو 

»الدولة اإلثنية«.

فروق  وجود  عدم  ىل  اتضح  املتطرفة،  الدينية  اليهودية  اجلامعات  هذه  فكر  وبدراسة  
جوهرية بني هذه اجلامعات فيام يتعلق بموقفها من أرض فلسطني والفلسطينيني،ومن العلامنيني 
حركة  اهتامم  انصب  التاىل:  النحو  عىل  بينها  فيام  األدوار  بتقسيم  أشبه  األمر  والديمقراطية،وأن 
من  العرب  طرد  إىل  »كاخ«  حركة  املستوطنات،ودعت  وبناء  االستيطان  عىل  إيمونيم«  »جوش 
»دولة إرسائيل« ومن األراىض املحتلة.وقامت آيل بعمليات إرهابية ضد العرب وضد سياسيني 
هيود وأعضاء كنيست من اليسار. بينام قامت مجاعات »أنصار اهليكل« من أجل دفع فكرة إقامة 

»اهليكل الثالث«، و»هتويد القدس«. واتفقت هذه اجلامعات مجيعها عىل هذه اخلطوط العريضة .

وبعد دراسة أبعاد نشأة هذه اجلامعات اليهودية الدينية املتطّرفة واالجتاهات الفكرية لقياداهتا؛ 
يمكننى القول: إن هناك صعوبات وعقبات حقيقية ىف سبيل حتقيق السالم العادل ىف ظل تنامى 
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به هذه  ما حتظى  املتدين،وىف ضوء  اليهودى  الشباب  املتزايد عىل  وتأثريها  اجلامعات  نشاط هذه 
اجلامعات من دعم من القيادة السياسية ىف إرسائيل.

املوقف؛ رأيت رضورة اإلشارة إىل ترشيح أحد زعامء هذه اجلامعات  وتأكيًدا عىل خطورة 
اليهودية الدينية املتطّرفة، وهو »موشيه فيجلني« زعيم حركة »زو أرتسينو« )هذه أرضنا(، وهى 
إحدى احلركات اليمينية املنارصة لفكرة إقامة اهليكل، وزعيم اجلناح املتشّدد »الزعامة اليهودية« 
بنيامني  الثانى بعد  الليكود عام 2007 وجميئه ىف املركز  اليمينى، نفسه لرئاسة  الليكود  ىف حزب 
نتنياهو. وهو األمر الذى يفرض التساؤل عن مستقبل السالم ىف ظل وصول بعض زعامء وأعضاء 
هذه اجلامعات إىل املناصب القيادية والسياسية ىف إرسائيل. وقد ذكرت موشيه فيجلني عىل سبيل 

الرصد وليس احلرص.  

*    *    *
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ǔƩƗƸǮǩƗ

  أواًل: املراجع العربية:

)أ( الكتب:
1- إدريس، حممد جالء)د(: فلسفة احلرب ىف الفكر الدينى اإلرسائيىل، سلسلة الدراسات الدينية 

والتارخيية )العدد 18(، مركز الدراسات الرشقية، جامعة القاهرة،2001 م.
2- إينون، أوديد: األرض املوعودة خطة صهيونية من الثامنينيات، ترمجة: إرسائيل شاحاك، ترمجه 

إىل العربية: ليىل حافظ، مكتبة الرشوق الدولية، ط1، يناير 2009م.
ط1،  الزهراء،  دار  اإلرسائيلية،  الرصاع  وثقافة  العربية  الثقافة  )د(:  إبراهيم  البحراوى،   -3

.1994
 4- الدبوسى، منى ناظم )د(: املسيح اليهودى ومفهوم السيادة اإلرسائيلية، االحتاد، أبوظبى، 

.1986
5- الدبوسى، منى ناظم )د(: أضواء عىل تاريخ اليهود من القرن اخلامس قبل امليالد إىل القرن 

الثانى امليالدى.
6- الدويك، عبد الغفار)د(: أنبياء إرسائيل اجلدد رؤى اليهود للعامل وألنفسهم، مرييت للنرش، 

القاهرة 2003.
7- الزرو، صالح : املتدينون ىف املجتمع اإلرسائيىل، رابطة اجلامعيني، مركز األبحاث، اخلليل،ط1، 

.1990
8- الشامى، رشاد عبد اهلل )د(: احلروب والدين ىف الواقع السياسى اإلرسائيىل، الدار الثقافية 

للنرش، ط 1،  2005.
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وأبدية  السياسى  التكوين  بني  القديمة  العصور  ىف  واليهودية  اليهود  )د(:  رشاد  الشامى،   -9
الشتات،املكتب املرصى،2001.

10- الشامى، رشاد عبد اهلل )د(: القوى الدينية ىف إرسائيل  بني تكفري الدولة ولعبة السياسة،عامل 
املعرفة 186. 

11- العابد،لطفى: الفكرة الصهيونية النصوص األساسية،سلسلة كتب فلسطينية - 21، 
منظمة التحرير الفلسطينية، مركز األبحاث،1970. 

األول:  الشاملة،املجلد   والعلامنية  اجلزئية  العلامنية  الوهاب)د(:  عبد  املسريى،   -12
النظرية،دار الرشوق،الطبعة الثانية  2005م.

13-املسريى،عبد الوهاب )د(: العلامنية اجلزئية والعلامنية الشاملة،املجلد الثانى: التطبيق،دار 
الرشوق،الطبعة الثانية 2005م.

14- بشارة،عزمى: من هيودية الدولة حتى شارون، دار الرشوق،ط1، 2005م .

15- جور،حجيت: عسكرة التعليم ىف إرسائيل،ترمجة: د.حييى حممد عبد اهلل إسامعيل، سلسلة 
الرشقية،جامعة  الدراسات  2007م،مركز   ،)34( العدد  والتارخيية  الدينية  الدراسات 

القاهرة.
16- جنزبرج، لويس: قصص اليهود، ترمجة د.مجال الرفاعى، املجلس األعىل للثقافة، العدد 

465،ط1، عام 2002.
17- حداد،يوسف أيوب: هل لليهود حق دينى أو تارخيى ىف فلسطني، اجلزء األول،بيسان 

للنرش،ط1، 2004م.
18-محاد، أمحد )د(:تاريخ اليهود مرشوع رؤية جديدة،اجلزء األول: مالحظات أولية،ط1، 

.2003
الدراسات  اإلرسائيىل،مركز  العربى  للرصاع  الدينى  البعد  )د(:  خليفة  حممد  حسن،   -19
،عام   )8( والتارخيية،العدد  الدينية  الدراسات  سلسلة  القاهرة،  الرشقية،جامعة 

.1999
20- حسن،حممد خليفة )د(: الشخصية اإلرسائيلية دراسة ىف توجهات املجتمع اإلرسائيىل 
الدينية  الدراسات  سلسلة  القاهرة،  جامعة  الرشقية  الدراسات  مركز  السالم،  نحو 

والتارخيية العدد )2(.
21- حسن، حممد خليفة )د(: احلركة الصهيونية طبيعتها وعالقتها بالرتاث الدينى اليهودى، 

دار املعارف، ط1، 1981.
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22- روبنشتاين،  دانى: غوش إيمونيم الوجه احلقيقى للصهيونية، ترمجة: غازى السعدى، 
دار اجلليل، عامن، ط1، 1983.

ترمجة:  سنة،  آالف  ثالثة  وطأة  اليهودية  اليهودى،الديانة  التاريخ  إرسائيل:  شاحاك،   -23
صالح عىل سوداح،بيسان، ط1، 1995.

24- كنعان، جورجى: تاريخ هيوه،الدار العربية للعلوم، بريوت – لبنان.
العبيكان،  السمهورى،  زهري  د.حممد  العربية  إىل  والدين،نقله  الدم  جوناثان:  كوك،   -25

ط1، 2007.
ط1،  اجلليل،عامن،  السعدى،دار  غازى  عيونكم،ترمجة:  ىف  شوكة  كهانا،مائري:   -26

.1985
27- كيـپل، جيل: يوم اهلل احلركات األصولية املعارصة ىف الديانات الثالث، ترمجة: نصري 

مروة، دار قرطبة،ط1، 1992.
28- لوستك، إيان س: األصولية اليهودية ىف إرسائيل،ترمجة حسنى زينة، مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية،  ط1 بريوت -1991.
29- ليفامن،يشعياهو: العالقات بني املتدينني والعلامنيني ىف إرسائيل، ترمجة: د.حممد حممود 

أبو غدير، املجلس األعىل للثقافة،2000.
30- ماىض، عبد الفتاح حممد: الدين والسياسة ىف إرسائيل،دراسة ىف األحزاب واجلامعات 

الدينية ىف إرسائيل ودورها ىف احلياة السياسية،مكتبة مدبوىل، ط1، 1999م.
ع 1967- 2000،  31- مصاحله،نور الدين: إرسائيل الكربى والفلسطينيون سياسة التوسُّ

ترمجة: خليل نصار، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،ط1، بريوت 2001.
الدراسات  راوى،مركز  كامل  أمحد  د.  ترمجة:  العلامنية،  اليهودية  ملكني،يعقوب:   -32

الرشقية،سلسلة الدراسات الدينية والتارخيية العدد)25(، 2003م. 
العلامنية والدين،ترمجة: د.أمحد كامل  اليهودية رؤية ىف الرصاع بني  33- ملكني، يعقوب: 
العدد)32(،  والتارخيية  الدينية  الدراسات  الرشقية،سلسلة  الدراسات  مركز  راوى، 

2005م. 
34- هاركابى،هيوشافات: ساعة إرسائيل املصريية،اهليئة العامة لالستعالمات كتب مرتمجة 

.1990،)794(
35- هرتسل، ثيودور: الدولة اليهودية،ترمجة:حممد يوسف عدس،دار الزهراء، 1994 م.
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أمحد  د.مجال  مراجعة:  الطويل،  سعد  اليهودية،ترمجة:  إيامنويل:األصولية  36-هيامن، 
الرفاعى، اهليئة املرصية العامة للكتاب- 1988.

)ب( املقاالت والدوريات:
1- كوهني، أشري: هيا مًعا: العالقات بني املتدينني والعلامنيني داخل حزب خمتلط،دراسة وردت 
ىف الفصل السابع  من كتاب »العالقات بني املتدينني والعلامنيني ىف إرسائيل«،إعداد وإرشاف: 

يشعياهو ليفامن،ترمجة: د.حممد حممود أبو غدير،املجلس األعىل للثقافة،2000.
ىف  التعليم  كتاب:عسكرة  من  واالحتالل،  يشوع  سفر  تدريس  زملانسون:  جاليا  ليفى،   -2
إرسائيل،حترير: حجيت جور،ترمجة: د. حييى حممد عبد اهلل إسامعيل، سلسلة الدراسات 

الدينية والتارخيية العدد)34(،2007م،مركز الدراسات  الرشقية،جامعة القاهرة.

)جـ( دوائر املعارف العربية:  

1- الشامى،رشاد )د(:موسوعة املصطلحات الدينية اليهودية،املكتب املرصى، 2002.
2- املسريى،عبد الوهاب)د(:موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،املوسوعة   املوجزة،املجلد 

األول،دار الرشوق،ط3، 2006م.
3-املسريى،عبد الوهاب)د(:موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، املوسوعة املوجزة،املجلد 

الثانى، دار الرشوق،ط3، 2006م.
دار  الرابع،  املجلد  والصهيونية،  واليهودية  اليهود  موسوعة  الوهاب)د(:  عبد  املسريى،   -4

الرشوق، ط1 ،1999م.
5-عـّراف، شكرى: املواقـع اجلـغرافية ىف فلسـطني، مؤسسـة الدراسـات الفلسطينية، ط1، 

بريوت، 2004 .

)د( الرسائل العلمية :
االشرتاكية  الصهيونية  منظورى  ىف  الفلسطينى  احلق  مفهوم  السالم:  عبد  بريدان،حممود   -1

والصهيونية التنقيحية 1882- 1970، رسالة ماچستري،غري  منشورة، القاهرة 2002م
*   *   *
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ثانًيا: املصادر واملراجع العربية
املصادر:

Č- תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, צולם ונדפס באופסט האמנים האחים ברנשטיין, ירושלים, 
פרק  ראשון.

2-  אלבק,חנוך: ששה סדרי משנה,שם, סדר נזיקין,מסכת מכות,פרק )ג(, הוצאת מוסד ביאליק, 
ירושלים,»דביר«- תל אביב,1977.

ביאליק,  מוסד  הוצאת  )ג(,  אבות,פרק  נזיקין,מסכת  משנה,סדר  סדרי  ששה  אלבק,חנוך:   -3
ירושלים,»דביר«- תל אביב,1977.

4- אלבק,חנוך: ששה סדרי משנה,סדר נזיקין,שם,מסכת סנהדרין,פרק )י(.
5- אלבק,חנוך:ששה סדרי משנה,סדר נזיקין,שם,מסכת בבא-קמא,פרק )ד(.

6- אלבק,חנוך: ששה סדרי משנה,סדר נזיקין,שם,מסכת בבא-מציעה,פרק )א(.
7- אלבק,חנוך:ששה סדרי משנה,סדר נזיקין,שם,מסכת עבודה זרה.

8- מימון,משה: משנה תורה,ספר שופטים,הלכות מלכים ומלחמה,פרק ו
                           http://www.mechon-mamre.org/i/e506.htm

املراجع العربية:
)أ( الكتب:

היהודית,ספרית  לגוניו,פרקים בתולדות המחשבה הלאומית  אבנירי,שלמה:הרעיון הציוני   -č
אפקים, הוצאת עם עובד.

2- גורני,יוסף : החיפוש אחר הזהות הלאומית,חלק שלישי,פרק שמיני: הציונות האלטרנטיבית  
של »גוש אמונים«,ספרית  אפקים, הוצאת עם עובד.

אחד- »קרית-ספר«,ירושלים,הדפסה  הציונות,הוצאת  ימי  דברי  פלר,י:  חזו,ל-   -3
עשרה,1969.

4- כהנא , מאיר: לשכים בעיניכם,פרק א 
 http://www.Kahane.org.il/meir/lesikim/lesk1.htm                         

5- כהנא,מאיר:ראשית דבר,לשכים בעיניכם.
                                     http://www.hameir.org/books/liskim/leskintro.htm#p7  

6- כהנא,מאיר: על מגילות  ועל עצמאות, לשכים בעיניכם, פרק ד.
                                   http://www.kahane.org.il/meir/lesikim/lesk4.htm    
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7- ליבוביץ,ישעיהו:יהדות עם יהודי ומדינת ישראל,הוצאת שוקן,ירושלים ותל אביב, 1979 .
ישראל,אור  היהודי במדינת  בישראל,מעמדה של הדת  8-ליפשיץ,משה: המשטר הדמוקרטי   

עם,1990. 

9- נאור,אריה : ארץ ישראל השלמה  אמונה  ומדיניות, פרק חמישי: בית החלומות, הוצאת  
הספרים  של אוניברסיטת  חיפה ,2001.

10-פישמן,אריה: בין דת  לאידיאולוגיה,הוצאת יד יצחק בן צבי-ירושלים, 1990.   
11- פרידמן,מנחם: חברה ודת האורטודוקסיה הלא- ציונית בארץ ישראל 1936-1918,פרק 

שלישי:הרב קוק– בין מסורת לחידוש, הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים,1988. 

12- רביצקי,אביעזר: הקץ המגולה ומדינת היהודים,ספרית אפקים,הוצאת עם עובד, 1993 .
אביב,  ותל  שוקן/ירושלים   ובחזרה,הוצאת  אמונים  גוש  עד  13-רובינשטיין,אמנון:מהרצל 

 .1980

14-רכלבסקי,ספי : חמורו של משיח, ידיעות אחרונות, ספרי חמד,נדפס בישראל – 1998.  
15- שלמון,יוסף: הרב שמואל מוהילבר- רבם של חובבי ציון,ציון,עורכים: שמואל אלמוג,ישראל 

אפעל, ואחרים,רבעון לחקר תולדות ישראל, החברה ההיסטורית,ירושלים,1991.

16- שפט,גרשון: גוש אמונים הסיפור מאחורי הקלעים,ספריית בית- אל, 1995.

)ب( املقاالت والدوريات:
č- אבישי רביב

  http://www.babylon.com/definition /%D7% 90% D7 % 91%D7%99%D7%A9%D7%99

2- אבישי רביב.
    http://209.85.129.132/search?q=cache:N97yowfRw9cJ:halemo.net/edoar/0035/0002.h...

נ 3- אנשי ארגון אי"ל,איפה הם היום? הארגון היהודי עדין לוחם,אמצע נתניה,השבעון של נת
יה והסביבה.גיליון 331, 14 חשהג 1997,י"ד בתשרי  תשנ"ז, 27.9.1996 .

                                   http://www.hermon.com/dov.htm /4- ארגון דב

5- באר,יזהר : המטרה – הר הבית: מבט עכשווי על  האיומים על הר הבית  מצד גורמים  קנאים  
 www.keshev.org.il     ומשיחיים, קשב, מרכז להגנת הדמוקרטיה  בישראל  ע"ר

6- בורג,אברהם: מדינת- הלכה- הלכה המדינה,עתון 77,ספטמבר 1985, גל 68.
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ē- בלוך,דניאל:מדינה יהודית אורתודוכסית,מאזנים,גיליון מס 8,יוני 1997

8- בן דוד,רונן: הקשר בין בחירת עם ישראל לבין הסבל שהוא עובר,פרק  ראשון.
  http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/maamarim/hakesher-2.htm

9- גליל,גרשון: מי חיבר את ספר יהושוע ?,הארץ ספרים, 5-6-1996 , מוסף שבועי,גיליון 
מס 171.

10- הרב אליעזר ולדמן 
http://www.yeshiva.org.il/wiki/Index.php?title=%D7%94%D7%A8%D7%91

_%D7% 90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%95

%D7%9C%D7%93% D7% 9E%D7%9F

11- הרב יואל בן נון
           http://www.ykd.co.il/hebrew/ramim/ ramim _info/ ramim_info.asp? name = yoel 

12- הרב משה צבי נריה
www.bnei%akaiva%20network%20rav%20avraham%20yitzhak

%20hacohen%20kook.com

13- שליפות עם הרב יהידה עציון 
            http://www.nrg.co.il/online/11/ART1/483/506.hTml   

14- דרומי ,אורי:ממקימי תנועת  ארץ  ישראל  השלמה
 http://www.haaretz.com/hasite/pages/ShArt.jhtml?more=1&itemNo=

 947401 & contras

15- רצח הרב  מאיר כהנא בשנת 1990/
  http://meytarim.org.il/content.asp?pageId=420                                      

čĒ- יצחק ,גלית: הרב לוינגר אושפז בבי"ח לאחר שעבר אירוע מוחי
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-147361-00.html?tag=08-27-35

čē-מאיר כהנא 
  http://www.Knesset.gov.il/mk/heb/mK.asp?mK_individual_id _t=455
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čĔ- הרב מאיר כהנא הסיפור האמיתי)ד(/
 http://www.haayal.co.il/thread?rep=161464                                                   

čĕ- הרב כהנא,ביוגרפיה/
          http://www.myehudit.org/forum/index.php?topic=620.0;wap2  

 http://mitzpe.yericho.googlepages.com/photos232   /רב הקהילה -ĎČ
 http://www.Kahane.org.il/sfarem.html      ספרי הרב מאיר כהנא -Ďč

ĎĎ- דובוב, ניסן דוד: »העם הנבחר«: מי  בחר ולמה .
 http://www.he.chabad.org/library/article_cdo/aid/700198             

www.israel-wat.com/pps/hebron.pps   חברון עיר האבות -Ďď
ĎĐ- סוכן השב"כ לשעבר אבישי רביב זוכה פה אחד.

                                     http://www.yigalamir.com/html_he/avishi_raviv.html

25- פרשת אבישי רביב  .
 http://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=2&did=143448&nagish=1

26- לבובי,צביה: קודש וחול במוסדות החינוך בתפיסת הרב קוק    
                                www.beit%20harav%20kook                                            

27- שליפות עם הרב חנן פורת 
                                 http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/772/569.html   

28- מה עשיתי  למען בנין המקדש?
                                                   http://www.inn.co.il/Article.aspx/6809

29-לארי,רידה מוחמד:»הצילו את המסגד!,תרגום מאנגלית: אהרון חלמיש, נקודה,גיליון מס 
219 , נובמבר 1998.  

30-לקסיקון מונחים,גוש אמונים
                   http://www.knesset.gov.il/feedback/feedback-knesset.asp  

31- לוי,שלי– ארליך,יונתן :מסמך רקע בנושא: אלימות  פוליטית מצד יהודים בישראל,מוגש 
לחה"כ רן  כהן, הכנסת,מרכז המחקר והמידע, 17 אוגוסט 2005 .

www.knesset.gov.il/mmm
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32- יצחק רבין. 
 http://www.cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/c45c9c55.../shiur_acher29.doc

33- מצוות ישוב הארץ חלק ג 
http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=4021&cat=224&q        

*    *   *

ثالًثا:املراجع اإلجنليزية

1-Encyclopedia judaica, Jerusalem, volume10, p.1183 ,keter, 1973.

2- GEAVES,RON: KEY WORDS IN Judaism,Georgetown University Press 

Washington, D.C,2006 .                                                                        

3 -ShlAIm, AVI:ThE IRON WAll,PENGUIN BOOKS,England, 2001.  

*    *   *
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ƷǸǎƽ Ǻǝ ƞǞǩƐǮǩƗ

د. هويدا عبد احلميد مصطفى سالمة 
)قسم اللغة العربية وآدابها ـــ كلية اآلداب ـــ جامعة عني مشس(

. • من مواليد القاهرة عام 1975	

ا مع مرتبة الرشف  •حصلت عىل درجة الليسانس املمتازة ىف اآلداب ـ تقدير عام جيد جدًّ 	
عام 1996.

. • حصلت عىل درجة املاجستري ىف اآلداب ـ تقدير ممتاز عام 2003	

. • حصلت عىل درجة الدكتوراه ىف اآلداب ـ تقدير مرتبة الرشف األوىل عام 2009	

*   *   *
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